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Abstrakt 

Denna uppsats skall fungera som en avstämning över hur långt vi kommit i 
utvecklingen av digitalt långtidsbevarande och hur vi på bästa sätt idag kan hantera denna 
typ av bevarande genom att beakta några viktiga delar. Detta är fortfarande ett problem i 
arkivvärlden eftersom det finns flera frågetäcken runt detta område. Eftersom teknikvärlden 
är skör och de databärare vi använder idag inte håller lika länge som vi vill kunna bevara 
information behöver vi förnya den i omgångar. Denna hanteringsprocess kan gå till på flera 
olika sätt och de kräver noga uttänkta metoder för att inte riskera att skada informationen. 
För att ett objekt skall kunna bevaras under en lång period finns det områden som lämpligen 
kan följa vissa riktlinjer. De delar som bland annat påverkar bevarandet är vilken metadata 
och övrig information som kopplas till objektet, vilken teknik man använder sig utav, hur 
olika värderingar kan underlätta i processen, hur styrningen i organisationen kan fungera 
och hur man styr hanteringen samt säkerheten som behöver råda kring objekten och 
organisationen. Denna uppsats innehåller den inledande processen i digitalt 
långtidsbevarande för att den fullständiga processen inte skulle visa ett resultat förrän om 
ca.50 år då vi kan se en produkt av denna typ av bevarande. Denna undersökning bygger till 
största del en litteraturstudie och för att komplettera ytterligare valde jag att göra 
intervjuer/enkäter med passande organisationer för att se hur det fungerar för dem. För att få 
ett bättre sammanhang i textens genomgång utgår den från OAIS modellen och därför 
refererar de olika delarna tillbaka till den genom texten. Detta skall göra att läsaren lättare 
ser en röd tråd på hur delarna samspelar med varandra. Uppsatsen avslutas med ett 
hanteringsförslag där jag dragit slutsatser från de olika delarna som utgör uppsatsens 
innehåll och en jämförelse mellan myndigheterna. 

Abstract 

This paper will serve as a cross-check of how far we have come in the development 
of digital long-term preservation and how we best can deal with this kind of preservation 
through regarding some important sectors. This is still a problem in the world of archive 
because there are still some question marks around this subject. Because the world of 
technology is fragile and the data carriers we use today do not keep as long as we want to be 
able to preserve the information we need to renew it several times. This management process 
can go in a variety of ways and they demand carefully devised methods to avoid the risk of 
damaging information. For an object to be preserved over a long period of time, there are 
areas that should follow certain guidelines. The parts that, among other things, affect the 
preservation is the metadata and other information connected to the object, what technology 
we use, how different appraisals can help in the process, how the governance/steering of the 
organization can work and how it controls management and security that need to be around 
the items and the organization. This paper contains the initial process in digital long-term 
preservation because the full process would not show a profit until about 50 years then we 
can see a product of this type of conservation. This survey contains mainly a literature review 
and to contribute further, I decided to do interviews with suitable organizations to find out 
how their organizations are build. To get a better context through the essay it is based on the 
OAIS reference model and therefore the different parts will connect back to it throughout the 
paper. This will make it easier for the reader to see a common thread on how the parts 
interact with each other. The conclusion of the essay consists with a management proposal 
where I drew conclusions from the various components that make up the content of the essay 
and a comparison between the organizations. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
 

Arkiv- och informationsvetenskap inkluderar alla områden runt arkivering. Ofta har vi ett 

behov av att bevara objekt under lång tid. Detta kallas då för att långtidsbevara. Den värld vi 

lever i blir allt mer digital och denna utveckling ser vi också inom hanteringen av arkivet. 

Processen av att långtidsbevara digitalt är inte en självklarhet utan detta medför problem som 

behöver lösas.    

För att vi skall lyckas med vårt långsiktiga bevarande skall information sparas på ett säkert 

sätt och hållas åtkomligt. Under ett bevarande kan en handling lätt förlora sin integritet eller 

bli skadad. En handling skall vara tillförlitig till dess innehåll. De metadata som tillhör skall 

vara täckande och riktig. För att metadata skall ses som heltäckande skall det finnas med 

information redan från handlingens skapande och tillföras under hanteringen samt vid 

förflyttandet till bevarande. 

Den ofantliga mängd med information vi idag kan hantera digitalt är betydligt större än 

tidigare då allt var analogt. Enligt Duranti är dock informationen nu mindre pålitlig och 

svårare att få åtkomst till. Detta säger hon beror på bristande teknik och felande system. Hon 

påstår att de system som används idag inte är uppbyggda för att hålla information åtskilt, 

vilket är avgörande i ett arkiv.1 Detta medför då att objekten kan bli manipulerade och 

därigenom förlora sin integritet. Vi måste underhålla informationen så att den förblir pålitlig 

och åtkomlig för att vi skall kunna använda den. Vi måste alltså hantera och på ett sätt 

påverka objekten till en viss grad. Detta behöver ske utan att vi manipulerar innehållet så att 

värdet minskar. Detta är en utmaning som inte bara behöver erkännas utan också utvecklas.  

För att vi skall kunna långtidsbevara digitala material krävs det ordning och struktur redan 

från skapandet av ett objekt. Det är avgörande att rätt hantering och tillhörande metadata 

tillförs tidigt i processen för att objektets integritet skall förbli intakt. CCSDS (The 

Consultative Commitee for Space Data Systems) är en internationell forskningsgrupp som har 

i uppgift att förbättra kommunikation och datasystemstandarder.2 De anser att digitaliserade 

                                                      
1 Duranti Luciana (2001) s. 271 
2 https://public.ccsds.org/default.aspx   

https://public.ccsds.org/default.aspx
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arkiv resulterar i att de organisationer eller andra arkivbildare också måste vara insatt i 

funktionerna från ett arkiv. De kan då följa de principer som utgör OAIS modellen för att 

säkra det framtida långtidsbevarandet efter överförandet till arkivet.3 Vad OAIS modellen är 

och vad den kan användas till kommer att redogöras i kapitlet teoretiskt ramverk samt 

relaterad forskning. 

Sociala medier är något som växer och är idag en självklar plats för att sprida information. 

Mycket inom det området kan bli användbart i andra sammanhang än de dem skapades för. 

Dessa områden är till exempel bevismaterial, ekonomiskt värde och andra legala områden 

samt administrativt. När någon information från sociala medier får ett utökat värde kan det 

leda till att objektet skall långtidsbevaras. Problemet är enligt Hajtnik (2015) i skedet när man 

fångar informationen. 4 Det är för lätt att ändra samt manipulera information på internet utan 

att det lämna några spår efter ingripandet. Att fånga ett objekt och hålla det autentiskt är i 

detta sammanhang väldigt svårt och detta är startpunkten i processen för att kunna bevara 

information på ett säkert sätt.  Det område som sociala medier utgör blir fortfarande allt 

större, dess nytta och användbarhet utvidgas fortfarande. Domstolen tar hänsyn till 

bevismaterial från telefonen i form av sms som visar bevis på genomförd kommunikation. 

Likaså har internet fått en stor del i den juridiska världen där sociala medier är mycket 

aktuellt. Allt som har någon form av bevis som också kan visas vara autentisk. Att kunna 

använda information på detta sätt utgör också ett behov av att vi skall kunna ha fortsatt 

åtkomst till önskade objekt.    

Enligt CCSDS är det mycket svårare att förvara information digitalt än analogt. De säger att 

den snabba utvecklingen i den digitala världen framkallar en mycket större risk. Detta är att 

man inte har samma möjlighet att återställa skadad information jämfört med tidigare.5 Blir en 

digital fil skadad idag kan man oftast inte finna det material som fallit bort. Även om någon 

visste exakt vad som fattades och kunde tillföra det skulle det inte vara tillräckligt. Efter ett 

sådant ingripande skulle objektet kanske inte ses som autentiskt.  

Det krävs noga genomförda processer för att informationen skall ses som användbar. Finns 

inte de metadata som krävs kan inte informationen ses som pålitlig. Utförs inte heller den 

hantering som till exempel bevarandestrategier på ett korrekt sätt. Då blir varje handling 

lidande av informationsförlust.  

                                                      
3 CCSDS, 2012, kap.2 OAIS Concepts, andra stycket.  
4 Hajtnik Tatjana (2015) Acqusition and preservation of authentic information in a digital age s.267 
5 CCSDS, 2012, Rationale, s.3 
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Problemet angående hanteringen av digitala objekt är att vi fortfarande har svårt att definiera 

vilka delar som behövs för att utgöra en bra bevarandestrategi. Det är detta problem som jag 

hoppas kunna bidra till i min litteraturstudie. 

1.2  Syfte och frågor 
 

De frågor som skall besvaras i denna uppsats är: 

1. På vilket sätt kan vi utifrån dagens kunskap göra den inledande hanteringen mer 

säker för digitalt långtidsbevarande.  

2. Vart befinner sig några av våra myndigheter i utvecklingen? 

För att besvara fråga ett kommer uppsatsen att innehålla en litteraturstudie. I den kommer det 

att sammanställas befintlig kunskap kring de delar som bör ingå i en bra bevarandestrategi. 

Denna undersökning skall resultera i delar att beakta som också skall leda till ett 

hanteringsförslag. 

Fråga två skall undersökas genom en intervjustudie. Från den bildas en lägesbeskrivning av 

utvecklingen med digitalt långtidsbevarande. 

För att analysera de olika delar som bidrar till ett bra digitalt bevarande samt att ha stöd i 

intervjustudien kommer jag att utgå ifrån OAIS modellen. Digitalt bevarande är ett ämne som 

håller på att utvecklas men är ännu inte ”klart” eftersom det fortfarande finns många 

frågetecken inom detta område.     

De praktiker som kan få användning av denna uppsats är de som vill få en inledning till 

hanteringen av digitalt bevarande. Detta ger en sammanfattning över de delar som i 

inledningen av ett bevarande, kan bidra till ett bra resultat. Ett bra resultat i detta sammanhang 

är fullständiga och åtkomliga digitala objekt. Man får också en inblick över hur några av 

Sveriges myndigheter följer med i utvecklingen angående hantering samt digitalisering.   

Den nya informationen blir en avstämning av hur långt några myndigheter har kommit i 

utvecklingen. Detta skapar en högst aktuell lägesbeskrivning. Lika så blir en del av den nya 

informationen ett personligt sammandraget hanteringsförslag. 
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1.3 Metod  

1.3.1 Uppsatsens innehåll 
Denna uppsats kommer att bestå av en litteraturstudie där jag undersöker ämnet och samlar 

information från olika källor. OAIS modellen används som ett analysverktyg. För att 

genomföra en lägesbeskrivning kommer jag att göra fem intervjuer eller enkäter. Dessa sker 

antingen fysiskt, via e-post eller telefon. Varför jag har valt att göra det är för att få en bild av 

hur det fungerar i verkligheten. Svaren från myndigheterna kommer sedan att redogöras för. 

Detta gör att vi kan få en bild av hur några myndigheter ligger till i utvecklingen.  

Det teoretiska ramverket som skall användas är OAIS modellen vilket betyder att den kommer 

att refereras till genom hela uppsatsen. Detta skall bidra till att läsarna får en bättre förståelse 

över hur de olika delar hänger ihop och är beroende av varandra. OAIS modellen är ett 

verktyg som visar hur hanteringen av digital information kan genomföras. Den är uppbyggd 

av olika delar som tillsammans bygger upp en fullständig genomgång av hanteringen.  

1.3.2 Uppsatsens struktur 
Upplägget av denna uppsats är kopplat till OAIS genom att ta upp de olika hanteringsområden 

som utgör modellen. Ett e-arkiv som är uppbyggt av OAIS modellen innehåller en ledning 

som styr över administrationen. Administrationen utför hanteringen inom arkivet genom att 

ordna över inkommande/utgående uppgifter, bevarandeplanering, datahantering och 

lagringen. Dessa olika delar av hantering innehåller olika bidragande delar som teknik och 

värdering. Det är dessa delar som uppsatsen innehåller för att summera till ett aktuellt 

hanteringsförslag.  

Uppsatsen inleds med ett kapitel om OAIS modellen i Teoretiskt ramverk. Här finns det en 

övergripande genomgång av modellen medan mer detaljerad information kommer senare. 

Efter det kommer Relaterad forskning. Där finns information i fyra olika delar. Dessa är 

OAIS modellen, PLANETS, CASPAR och InterPARES. Dessa projekt har en stark koppling 

till denna uppsats eftersom de berör samma ämne.  

Sedan inleds resultatet av litteraturstudien med kapitlet Teknik. I tekniken sammanställs det 

vilka format, databärare och bevarandemetoder man kan välja. Här ingår också information 

om automatiserade aktiviteter, säkerhet och elektroniska signaturer.  

Efter det kommer Metadata.  Metadata är den del av handlingen som beskriver innehållet och 

vilken hantering som skett. Olika metadata passar till olika typer av handlingar, därför 
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behöver man bedöma vilken som är den mest passande i olika situationer.  

Sedan kommer kapitlet om Bevarandevärdering. Denna värdering kan lämpligen ske ett 

flertal gånger under en handlings liv eftersom det får oss att förstå skicket som handlingen är 

i. Därigenom kan vi också se de brister som hanteringen medför tillhörande handlingen vilket 

ger oss en bra möjlighet till att förbättra vederbörande brist.  

För att sedan övergå till en mer överskådlig del hamnar vi på Styrning. Här finns information 

om passande rutiner och strategier.  

Detta kändes som en naturlig struktur och därför också en naturlig frågeställning över hur 

denna bidragande process skulle tas upp. 

Uppsatsen kommer att avslutas med ett diskussionskapitel. Där kommer först reflektioner och 

slutsatser från intervjuerna. Efter det kommer en samlad analysering av ett hanteringsförslag. 

Detta är slutsatser som jag har dragit utifrån litteraturstudien. Det finns därför ingen ny 

information och källorna hänvisas till uppsatsens tidigare del. 

Tillsist kommer det fem bilagor som är de svar jag fick från myndigheterna. Dessa är 

numrerad 1-5. 

 

1.3.3 Tillvägagångssätt i metoden 
I litteraturstudien undersöktes bland annat olika artiklar som kunde bidra till ämnet. De 

artiklar som i slutändan ansågs kunde tillföra till ämnet var från tidskrifterna The Information 

society, Public Relations Review, Arkiv, Samhälle och Forskning, Journal of digital asset 

management, Records Management Journal, D-lib Magazine, Data Science Journal, The 

American Archivist, Archival Science, Information Technology and Libraries, Frontiers of 

Optoelectronics och Peer Review Journal.   

Studien av ämnet har skett genom att undersöka Riksarkivets många olika råd på deras 

hemsida och föreskrifter genom RA-FS:ar samt RA-MS:ar. Såklart har Google varit till hjälp 

som en sökmotor för mina sökord och därigenom gett mig en del bra källor att undersöka. 

Utöver det har jag undersökt i studentportalens bibliotek och dess databaser. Sökorden 

kommer nämnas senare som har använts till att söka i Primo direkt i katalogen. För att sedan 

gå vidare undersöktes databaser kopplade till Arkiv- och litteraturvetenskap. Där kom jag 

vidare till ytterligare tidskrifter och internationella organisationer som tillexempel NAD och 

ICA. När jag tagit del av passande artiklar har också spår genom källhänvisning undersökts 

för att på så sätt komma vidare i studien. 
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Sökord som har använts är ’’digitalt bevarande’’ ’’digital preservation’’ ’’digital long-term 

preservation’’ ’’authentic information’’ ’’integrity information’’ ’’long distance information’’ 

’’preservation of information’’ ”metadata” och ”appraisal” . 

Böcker som har bidragit är Archives, recordceeping in society, Forskningsintervjun, E-

arkivera rätt, sju perspektiv på hantering av digital information med hjälp av OAIS modellen, 

Att skriva en bra uppsats och Research methods in information.  

CCSDS utgör grunden för OAIS modellen och därför har de varit givande i information. 

InterPARES är en forskningsgrupp som jobbar med att utveckla digitalt långtidsbevarande 

och de utgör också en del av grunden för denna litteraturundersökning. ISO standarder har 

också använts flitigt eftersom de är en internationell standard och därmed också rådande över 

vilken typ av hantering som bör göras. 

De frågor som har väglett mig i studien är: 

- Vilket filformat och vilka databärare kan man välja att använda? 

- Vilka bevarandemetoder kan man använda sig utav som ser till att 

informationen fortsatt blir åtkomlig som t.ex. migrering? 

- Vilken metadata kan tillföras till ett elektroniskt objekt? 

-  Hur påverkar värdering det digitala bevarandet? 

- På vilket sätt kan styrningen över arkivet främja det digitala bevarandet? 

- Vilken hantering och vilka rutiner kan vara fördelaktiga? 

- Vilken typ av säkerhet kan användas för att stärka skyddet över objekten? 

Denna lista grundar sig i tidigare studier av InterPARES första projekt som innehåller deras 

perspektiv av autenticitet, värdering och bevarande.6   

Dessa ovanstående frågor är organiserade på det sätt att jag utgår från det mer detaljerade till 

mer övergripande. Början tar form vid format och metadata. Sedan utvecklas det allteftersom 

till rutiner, säkerhet och styrning av organisationen.  Utifrån dessa frågor grundas också 

intervjuerna/enkäterna.  

De statliga myndigheterna som valdes ut till att medverka i intervjuer/enkäter var 

Länsstyrelsen Västernorrland, Konsumentverket, Trafikverket, Läkemedelsverket och 

Skogsstyrelsen.  

                                                      
6 http://www.interpares.org/book/index.cfm  

http://www.interpares.org/book/index.cfm
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En intervju är mest passande som undersökningsmetod eftersom det inkluderar en direkt 

konversation. Under ett fysiskt möte kan frågorna utvecklas beroende det svar som ges. Är det 

något som behöver förtydligas kan detta göras omedelbart och på så sätt undvika 

missförstånd. Ett telefonsamtal är mycket lik en fysisk intervju. Man kan direkt fråga efter ett 

mer detaljerat svar och ifrågasätta. Vid en elektronisk enkät får man kortare svar och man kan 

inte omgående undersöka ett intressant svar utan att brevväxla en omgång till. Efter att en 

sådan process har ägt rum riskerar man glömda tankegångar. Den som leder frågorna kan 

också välja att inte ställa alla de frågor som hen vill för att inte vara till besvär. Gillham 

sammanfattar att en intervju ger djupare förståelse över ämnet och svaren som ges. 7 På grund 

av denna slutsats har jag försökt med att genomföra fysiska intervjuer. Dock får man vara lite 

flexibel om man vill ha svar på sina frågor. Resultatet blev ett fysiskt möte, ett via telefon och 

tre via E-post. Vilka detta var finns inom svaren i bilagorna. 

Frågorna som jag kommer att ställa i intervjuerna är dessa nedanför. Frågorna är grundade i 

den frågeställning som utgör uppsatsen men anpassad till verksamheterna. För att få en känsla 

över hur verksamheterna var uppbyggd ville jag få några svar över vem som gör vad och vem 

som kan ta olika beslut i organisationerna. Svaren kommer att redovisas i bilagorna medan 

reflektioner över svaren finns i diskussionsdelen.  

1. Hur fungerar styrningen av er verksamhet som är kopplad till arkivet? (Hur är den 

uppdelad, finns en ledning, en administration? Följer den någon modell som OAIS 

modellen?) 

2. Vem är det som tar gallringsbesluten?   

3. Vem är det som beslutar över gallringsstrategier, säkerhetsplaneringen, 

metadatainnehållet och tidsintervallet av förnyelse av databärare?  

4. Vilken säkerhetsplanering har ni implementerats för era handlingar? (T.ex. ett 

åtkomstsystem)  

5.1. Vilka bevarandemetoder använder ni er utav? Tidsintervaller vid migrering?  

5.2. Vilken teknik, som format, använder ni till att långtidsbevara ett typiskt dokument?  

Långtidsbevara vill säga att bevarandet skall överleva databäraren.  

                                                      
7 Gillham, B. (2008) Forskningsintervjun s.19 
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6. Vad innehåller en typisk handling som skall långtidsbevaras, och vilken typ av 

metadata tillförs? Skapare och innehåll och vem som lägger in den.  

7. I vilka skeden värderar ni en typisk handling? (Fastställer värdet, autenticiteten och 

integriteten, hur väl den kan användas)  

 

1.4  Teoretiskt ramverk 
 

I den stora heltäckande processen av ett digitalt långtidsbevarande behöver den inledande 

delprocessen undersökas grundligt. Då kan man komma fram till en bra hantering av objekten, 

bra rutiner i verksamheten med tillräcklig säkerhet, bra innehåll och struktur av objekten samt 

noga utvald teknik.    

Med en bra inledande delprocess i digitalt långtidsbevarande blir den färdiga slutprodukten 

mer säkrad. För att få ett bra slutresultat behöver vi starta i början av kedjan. 

När man kombinerar dessa delar att beakta och sammanställer dem med OAIS modellen utgör 

det en bra grund för digitalt bevarande. 

Varför denna modell bidrar till ämnet är för att OAIS (Open Archival Information System) är 

ett ramverk som enligt CCSDS kan används till att bygga upp en säkrare hantering av digitala 

handlingar för långtidsbevarande.8 Denna modell visar bland annat hur man kan dela upp 

processer och hanteringsområden för att objekten skall få ett säkrare liv genom verksamheten 

och därför utgör ett bra bevarande. 

Denna modell inkluderar enligt CCSDS alla olika delprocesser över digitalt bevarande så som 

styrning, administrering, inkommande av information, bevarandet i arkivet, hantering av 

objekten, åtkomst, utgivande, migrering av information samt modellerna som utgör 

uppbyggnaden över informationen. 9  

Information tas emot av administrationen för att införas till arkivet. Inom arkivet hanteras 

informationen för att säkra objekten. När någon information efterfrågas paketeras den för att 

sedan ge åtkomst till den sökande.  

                                                      
8 CCSDS, 2012, Förord, s. 3 
9 CCSDS, 2012, Purpose and scope, s. 2 
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Denna modell är skapad för alla organisationer som har för avsikt att långtidsbevara digitala 

material och hålla informationen åtkomlig. Därför är denna modell högst aktuell att tillämpa 

för alla arkiv. Därmed är den också högst lämplig att använda som teoretiskt ramverk för att 

referera till i detta sammanhang. 

De delar av modellen som kommer att få den största uppmärksamheten i denna uppsats är 

ledning, administration, bevarandeplaneringen, datahanteringen samt lagringen. Varför dessa 

delar kan användas mest är för att de utför hanteringen och styrningen inom verksamheten. 

Det är den goda hanteringen som leder till ett bra bevarande. Eftersom det är ett 

hanteringsförslag och en statuskoll av hanteringen som står i fokus i denna uppsats blir detta 

ett naturligt fokus. Dock kommer alla informationspaket att tas upp lite överskådligt för att 

förstå hur modellen hänger ihop och hur överföringar sker, ergo kommer också producent 

samt konsument att finnas med i undersökningen. 

1.5 Relaterad forskning 

1.5.1 OAIS modellen 

 
 

10 

Detta är en bild av OAIS modellen (open archival information system) för att visa hur den ser 

ut och fungerar. Denna modell är framtagen av NASA och blev en standard år 2003, ISO 

14721:2012. 11 

                                                      
10 Bild, http://www.lotar-international.org/lotar-organization/fundamentals-processes.html 
11 Flathers, E. Et al. 2017 s.383 

http://www.lotar-international.org/lotar-organization/fundamentals-processes.html
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Först en liten sammanfattning över hur modellen är uppbyggd.  

Först och främst är det producenten som har skapat ett objekt och skall överföra det till 

arkivet i informationspaketet som kallas för SIP (submission information packadge). I arkivet 

kommer det in ett SIP-paket som genomgår en kvalitetskontroll.12 Efter det görs paketet om 

till ett arkivanpassat paket som heter AIP (archive information packadge). Inom arkivet görs 

det flera olika former av hantering. Här hålls alla objekt ordnande för att bevaras och det görs 

hela tiden olika bevarandeplaneringar för alla objekt och då också verkställande av de 

planerna. Sedan kommer det en konsument som söker efter en viss typ av information. Då 

sker en förfrågning och hen får därefter ett svar om vad som kan passa. Hen gör en beställning 

av den passande informationen och tar emot det skickade paketet. Detta paket som 

konsumenten får åtkomst till har anpassats till just denna sökning. Det byggs således upp ett 

informationspaket DIP (dissemination information packadge) ur hens förfrågan. Varje 

informationspaket innehåller två komponenter som heter innehållsinformation och 

bevarandebeskrivning.13 

CCSDS tar upp i ISO 14721:2012 att en del av digitalt bevarande som följer OAIS modellen 

kan vara svår att genomföra. 14 Detta är kopplingen mellan informationsobjektet och 

framställningsinformationen. För att bevara digitala objekt måste det tydligt framgå i systemet 

vilka egenskaper alla de smådelar har inom ett objekt. Lika så vilken 

framställningsinformation som tillhör dessa smådelar för att kunna avläsa dessa vid åtkomst. 

Detta blir en utmaning för att det är framställningsinformation i detaljnivå, istället för att det 

representerar objektet i sin helhet.   

För att gå in lite djupare i de delar som har större koppling till hanteringen av digitalt 

långtidsbevarande börjar vi med ledningen. Ledningen (management) styr organisationen och 

har det generella ansvaret över att allting fungerar som det ska. Ledningen är den primära 

källan till finansiering. De gör generella inspekteringar i olika processer för att utvärdera 

framgångar. De beslutar över vilka standarder som skall implementeras och de är också 

närvarande vid en eventuell konflikt mellan producent, konsument och administration.15 

Administrationen sköter om arkivsystemet och får uppdrag från ledningen. Administrationen 

utför kommunikationen med producenten för att komma fram till ett gemensamt beslut om 

                                                      
12 ISO 14721:2012, kap. 4.1 functional model, s. 45 
13 ISO 14721:2012, kap. 2.2.2 information packadge definition, s. 32 
14 ISO 14721:2012, kap. 2.2.1 information definition, s. 31 
15 ISO 14721:2012, kap. 2.3.1 management interaction, s. 36 
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hur inkommande informationspaket skall vara utformad. De skall ha en överblick av hur 

arkivarbetet fungerar och de skall också inspektera vad som finns i arkivet. De skall 

ytterligare också underhålla standarder samt andra policys som tar upp arkivhantering. 16  

Redan vid implementering av ett OAIS system borde man förhandla med producenten i vilket 

skick som det inkommande objektet skall ha vid överföring. På detta sätt skall man också 

verifiera att informationen möter OAIS nationell standard. 17 

Det finns ett område som kallas lagring (archival storage). Här sker det flera typer av 

hantering som utförs av administrationen. Enligt ISO 14721:2012 är det där hanteringen sker 

runt bevarandet. 18 Där underhålls informationen och man hämtar också in AIP:ar som skall 

överföras till långtidsbevarande. Alternativt överlämna dem till åtkomst vid efterfrågan. Inom 

detta område uppdaterar man också innehållslistan över vad som finns i arkivet. Man utför 

fler rutinkontroller och felmeddelanden undersöks samt katastrofhantering planeras upp.  

Då går vi vidare till datahantering (data management). Enligt ISO 14721:2012 behöver man 

hantera data för att den skall hållas åtkomlig och autentisk.19 Datahanteringsområdet tar hand 

om hanteringen och åtkomligheten till den beskrivande informationen för att kunna 

sammankoppla det till objektet. Där underhålls också den administrativa informationen för att 

hantera hela arkivet, som tillexempel att utföra uppdateringar. Detta utför också 

administrationen. 

Den sista delen av OAIS modellen som kommer att redogöras för här är 

bevarandeplaneringen. Där har man övervakning över att OAIS systemet fungerar som det 

skall. 20 Det är inom detta område, som man kan lista ut av namnet, där man planerar över 

bevarandet. Hur man på bästa sätt skall hantera ett objekt för att det skall kunna bevaras under 

lång tid och fortfarande vara åtkomligt samt förståeligt. Detta medför att man kontinuerligt 

behöver se över de objekt som finns i arkivet för att undersöka vilket tillstånd de befinner sig 

i. När en mängd objekt riskerar att bli hotad på något vis över till exempel den tekniska 

utvecklingen behöver åtgärder tas i akt för att säkra upp informationen över längre tid. Här 

kan också rekommendationer tas fram för att uppdatera standarder och policys över 

hanteringen efter att ha utvärderat risker och brister samt förändringar inom tekniken. Man 

arbetar också med att göra föreskrivna mallar över informationspaketen. På så vis skall alla 
                                                      
16 ISO 14721:2012, kap. 4.1 functional model, s. 46 
17 ISO 14721:2012, kap. 3.2.1 negotiates for and accepts information, s. 40 
18 ISO 14721:2012, kap. 4.1 functional model, s. 46 
19 ISO 14721:2012, kap. 4.1 functional model, s. 46 
20 ISO 14721:2012, kap. 4.1 functional model, s. 46 
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paket se ut på samma sätt samt innehålla liknande information. Detta medför att risken blir 

mindre över att exkludera viktig tillhörande fakta.      

Skaparna till OAIS modellen, CCSDS, tar upp flera typer av användningar för denna modell. 

Dessa är:  

Modellen… 

- utgör ett ramverk för ökad kunskap över de begrepp som fordras vid digitalt 

långtidsbevarande och åtkomsten.   

- gör begrepp förståeliga för de organisationer som inte är ett arkiv, men ändå är inkluderad i 

processen för bevarande. 

- utgör ett  ramverk med det passande språkbruket och konceptet för att kunna jämföra 

uppbyggnaden samt hanteringen hos de nutida och framtida arkiven. 

- ger oss möjlighet att jämföra olika strategier och tekniker hos system för långtidsbevarande. 

- gör det möjligt för oss att jämföra olika datamodeller för bevarande och låter oss diskutera 

hur de datamodellerna samt annan information kan förändras. 

- utgör ett ramverk över långtidsbevarande som andra än för digitalform kan utveckla. 

- ökar kunskapen över processen och elementen för långtidsbevarande samt åtkomst. 

- gör det lättare för användare att förstå och applicera standarder som bygger på denna 

modell.21 

Alla dessa användningsområden bidrar till ett bra bevarande och därför passar det bra att 

referera till denna modell som ett teoretiskt ramverk. Främst används denna modell som 

analysverktyg i uppsatsen för att jämföra uppbyggnaden, hanteringen av arkivet, strategier 

och tekniker samt att vi får en bättre förståelse över de olika delprocesser som sker. 

För att ett arkiv skall kunna använda OAIS modellen och därmed anses vara ett OAIS arkiv 

finns det vissa pliktskyldigheter som behöver mötas. Dessa är enligt CCSDS att arkivets 

arbetskraft skall förhandla med producenter för att komma fram till lämpliga uppbyggnader 

av inkommande informationspaket. Arkivet skall ha den kontrollen som krävs för att försäkra 

långtidsbevarande. Fastställa vilket som skall vara det angivna systemet och därmed skall utse 

gemenskapen med producenten, således den information som tillhandahålls. Intyga att den 

bevarade informationen är självständig och därför inte beroende av ett specifikt system. De 

skall följa policys och de rutiner som skall säkra informationen mot skada. Informationen 

skall hållas åtkomlig för det angivna systemet så att kopior kan skapas samt att de kan spåras 

                                                      
21 CCSDS, 2012,Purpose and scope, s. 1 
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till den ursprungliga handlingen för att säkra autenticiteten. 22 

 

1.5.2 PLANETS 
 

PLANETS är ett internationellt projekt. De hade som mål att ta fram ett ramverk för att 

möjliggöra digital långtidsbevarande.23 PLANETS kan hjälpa organisationer med att definiera 

bevarandemålen, implementera policys och förstå kännetecknen i kollektionen. Med hjälp av 

deras verktyg kan man framställa, genomföra och utvärdera bevarandeplaner.24 De har byggt 

detta ramverk efter OAIS modellen och därför är…  

- tjänsten mycket automatiserad för att motverka höga kostnader, 

- det stödjande olika tillbeslutstagande,  

- det utvärderingsbart och 

- berättigande över de tagna besluten. 25 

På grund av de många automatiserade aktiviteterna håller man inte bara ner kostnaderna utan 

det underlättar också för den kraftigt ökande informationsmängden som inkommer.  

PLANETS underlättar mycket förståelse för den villiga organisationen. De hjälper inte bara 

med att genomföra bevarandeplaner utan de undersöker alla dina bevarandebehov. De 

undersöker vilket format som passar just dina handlingar. De har en emulering och 

migreringstjänst som kan användas. De jämför också hur en handling ser ut innan och efter 

den genomgått en bevarandeprocess. Detta är för att verifiera den bearbetning som skett.26  

 

1.5.3 CASPAR 
 

(Cultural, Artistic, and Sientific knowledge for Preservation, Access and Retrieval)  

CASPAR är ett vetenskapligt projekt som utfördes för att tillhandahålla en säker, pålitlig och 

kostnadseffektiv åtkomst. Detta gäller digital information som skall bevaras för all framtid.27 

Detta projekt utgår också ifrån OAIS modellen och som är framställd ur internationell kraft.  

De har för avsikt att åstadkomma ett arkivsystem som ger åtkomst genom dessa delar. 
                                                      
22 CCSD, 2012, Mandatory responsibilities, s. 38 
23Open Planets Foundation, PLANETS, 2010 
24 Open Planets Foundation, https://www.planets-project.eu/docs/comms/PLANETS_BROCHURE.pdf s.1 
25 Open Planets Foundation, https://www.planets-project.eu/docs/comms/PLANETS_BROCHURE.pdf s.1 
26 Open Planets Foundation, https://www.planets-project.eu/docs/comms/PLANETS_BROCHURE.pdf s.5 
27 European Commission, 2006, CASPAR 

https://www.planets-project.eu/docs/comms/PLANETS_BROCHURE.pdf
https://www.planets-project.eu/docs/comms/PLANETS_BROCHURE.pdf
https://www.planets-project.eu/docs/comms/PLANETS_BROCHURE.pdf
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- De är teknisk neutrala. De underhåller alltså systemet genom att fortlöpande implementera 

den nyaste tekniken. 

- En löst sammankopplad arkitektur av systemet. Detta resulterar i att alla delar av systemet 

fungerar självständigt. Man kan då uppdatera en viss komponent utan att det skall gå ut över 

resten av systemet.  

- Självständig domän.  Med en självständig domän kan systemet på ett lättsamt sätt 

implementeras till olika organisationer. Båda privata och officiella sektorer.  

- Tydligt bevarande. CASPAR skall kunna bevara handlingen inte bara informationen 

kopplad till den.  

- CASPAR skall garantera att den bevarande informationen har sin integritet och identitet 

intakt.28 

CASPAR befinner sig i utvecklingen med att utföra en ISO standard med detta ramverk. 

 

1.5.4 InterPARES  
 

Här vill jag stämma av och sammanfatta lite om vad InterPARES tidigare har i just det 

område som jag fördjupar mig i och kommer att relatera till i uppsatsens olika delar. 

InterPARES är högst aktuell eftersom deras projekt har digitalt bevarande som grund.  

Det första projektet ägde rum år 1999 till 2001 där de undersökte objekt som inte längre 

användes eller behövdes av skaparen men fortfarande var av värde. Därmed övergick objekten 

till permanent bevarande. 29 Då undersöktes de medel som behövdes för att underhålla 

informationen autentiskt när den blivit inaktiv. De fokuserade på autenticiteten hos dessa 

objekt, hur man åstadkommer autenticitet men också hur den skall underhållas för fortsatt 

trovärdighet. De gick också igenom värdering, bevarande samt strategier i första projektet.  

För att undersöka ämnet använde InterPARES något som de kallade för The Template for 

analysis30. Detta är ett verktyg som går in i beståndsdelar av ett objekt för att se vad varje del 

åstadkommer för autenticiteten hos objektet i fråga. På detta sätt skulle de se vilken eller vilka 

delar som var avgörande för integriteten.  

                                                      
28 DCC, 2004-2018, CASPAR, http://www.dcc.ac.uk/resources/briefing-papers/technology-watch-papers/caspar  
29 www.interpares.org/ip1/ip1_index.cfm (2001)  
30 http://www.interpares.org/book/index.cfm Authencity task force report , introduction, s.2-3 The theoretical-
deductive approach.  

http://www.dcc.ac.uk/resources/briefing-papers/technology-watch-papers/caspar
http://www.interpares.org/ip1/ip1_index.cfm
http://www.interpares.org/book/index.cfm
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InterPARES delade upp hanteringen av objekten i två olika steg för att dessa delar 

tillsammans skall kunna åstadkomma hållbar information. Dessa var ’’benchmark’’ och 

’’baseline’’.31 Benchmark syftar till hanteringen av skaparen och baseline syftar till 

hanteringen hos bevararen i arkivet. Denna uppdelning av hantering gjorde att man lättare 

kunde se skillnader i aktiviteter inom olika skeden av ett objekts liv. 

Lite sammanfattat kom de fram till att, för att först skapa autenticitet fanns denna uppgift hos 

skaparen av handlingen (benchmark). Det var hen eller den organisationen som behövde 

utföra rätt typ av hantering från första början som senare kunde underhållas korrekt av 

bevarandeinstansen (baseline).  

Denna process behöver en sammanfattning. InterPares använder två olika begrepp för att dela 

upp hanteringen i olika skeden. Den första delen av denna process sker hos skaparen, så 

kallad benchmark. Här skapas först handlingen och genomgår sedan en utvärdering för att 

bevisa att den är autentisk. Denna utvärdering utgör sedan en grund för en värdering som sker 

i nästa del. 

När handlingen överförs till bevarande fortsätter man att hantera handlingen. Denna del kallas 

då för baseline. Här skall det göras en värdering för att bedöma handlingens skick och 

användarmöjlighet.  

Dessa två delar av hanteringen gör en handling autentisk som då innefattar identiteten och 

integriteten av handlingen.   

Enligt InterPARES är det inte är tekniken som är problemet utan att vi behöver fokusera på 

dokumenthanteringen.32 

 

 

2. Resultat - Litteraturstudie 

2.1 Teknik 
Teknikens del i hanteringen tillhör datahanteringen och lagringen i OAIS modellen.   

2.1.1 Format 

Om vi börjar med att undersöka det som finns närmast en handling, i detta fall är det vilket 

format det befinner sig i.  
                                                      
31 http://www.interpares.org/book/index.cfm Authencity task force report , Research findings, s.21-22.  
32 http://www.interpares.org/book/index.cfm Preservation task force report , Conclusion, s.11 

http://www.interpares.org/book/index.cfm
http://www.interpares.org/book/index.cfm
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Riksarkivets RA-FS 2009:2 sammanfattar tekniska krav av elektroniska handlingar. Denna 

föreskrift riktar sig mot innan och tidig början av ett bevarande.33 Denna kan tillämpas vid 

skapande, användande och överföring till bevarande.  

Dessa är kraven som Riksarkivet har sammanställt i samlingen: 

• Databaser och register har tre förutbestämda format som kan användas. Filer som 

bevaras i textformat skall vara i 8-bits system eller USC system. (Enligt 1-2§) 

• Dokument som grundas i märkspråk skall vara i formaten SGML, HTML, XML eller 

XHTML. (Enligt 3§) 

• Kontorsdokument skall ha formaten 8-bits system eller PDF / PDF/A-1. (Enligt 4§) 

• Elektroniska underskrivna handlingar skall vara i formaten PKCS nummer 7 eller 

XML. (Enligt 5§) 

• E-postmeddelanden skall följa antingen databas eller register, dokument eller 

kontorsdokument. (Enligt 6§) 

• Digitala bilder skall ha formaten JPEG, TIFF/IT eller PNG. (Enligt 7§) 

• Skannade handlingar skall ha PDF / PDF/A-1. (Enligt 7§) 

• Digitala kartor eller ritningar skall ha GML eller PDF/E-1 (Enligt 8§) 

• Webbsidor skall ha HTML, PDF/A-1 eller XHTML. (Enligt 9§) 

För att en handling skall kunna bevaras under en lång period är det viktigt att bevara den i ett 

hållbart format. Riksarkivet säger i föreskriften att informationsförlusten skulle minska om ett 

passande format användes redan från början av en handlings existerande.34 De säger också att 

en kritisk del i hanteringen är att handlingen har ett format som är öppet, samt är leverantörs- 

och plattformsoberoende.35  

Ett format som rekommenderas till digitala objekt av Riksarkivet är PDF/A-1, som är baserat 

på formatet PDF.36 Detta format skiljer sig från andra eftersom det automatiskt tillför extra 

metadata. PDF/A-1 är också systemoberoende vilket är väldigt bra. När ett format är 

systemoberoende betyder det att det presenteras så som det utformades utan att ha tillgång till 

den applikation som användes vid skapandet. Eftersom digitala system är relativt kortlivade är 

det bra att kunna få åtkomst till en handling utan att kräva det system som användes då. Detta 

format är också självdokumenterande, vilket är en stor fördel med denna typ av förvarande. 
                                                      
33 Riksarkivet, RA-FS 2009:2, kap.1, 1§ 
34 Riksarkivet, 2007, s.1 
35 Riksarkivet, 2007, s.1 sista stycket. 
36 Riksarkivet, 2007, s. 2. 
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Denna extra metadatafunktion heter enligt Riksarkivet XMP och är ett öppet format som 

presenteras i XML.37  XMP skapades av Adobe och blev en ISO standard år 2012.38  För att 

säkra en handling genom lång tid är det avgörande med alla typer av presentationer av 

dokumentering. Alla de automatiserade aktiviteter borde dock kontinuerligt undersökas så 

som den självdokumenterande delen XMP i formatet PDF/A-1.  

Riksarkivet säger att om man vill långtidsbevara en handling som man vet kommer att 

genomgå redigeringar är detta inte ett format att föredra.39 Detta beror på att formatet är 

skapat för att presentera ett ursprungligt format och då inte anpassat för att genomgå 

förändringar. Alltså om det är en handling som skall bevaras under en kortare period kan man 

välja PDF/A-1. Skall det långtidsbevaras och därmed ändras med tiden är detta inte optimalt. 

Det man behöver tänka på enligt Adobe när man skall välja bildformat är 

komprimeringstekniken.40 När man skall bevara en bild kan man behöva komprimera filen för 

att minska filstorleken. Detta resulterar ofta i att om du vill förstora en bild som är 

komprimerad blir den suddig i skärpa. I vissa format kan man komprimera utan att detaljerna 

eller färgerna försämras medan andra format påverkar bildens egenskaper i komprimeringen. 

För att undvika detta problem kan man bevara en bild i högre upplösning just för att inte vara 

beroende av att förstora den vid åtkomsten. Bildskolan har ett exempel på detta där den 

minsta upplösningen som råder för att en bild skall kunna tryckas i en bok är 300 dpi (dots per 

inch). Detta är 300 pixlar per tum och kan omskrivas till 120 pixlar per cm.41 Om en bild skall 

bevaras i ett stort format med bra upplösning behöver man också disponera platsen utefter det. 

Större bild kräver större plats.   

Wijngaarden, H. V., 2007 säger också att man inte bör komprimera bilder för att detta riskerar 

att skada innehållet. 42 

För formaterade dokument råds pdf eller Open Document Format (ODF).  

Formatet som rekommenderas för oformaterad text är ASCII. Detta är enligt Ascii en 

numerisk amerikansk standardkod för informationsutbyte. 43  

För digital video och ljud rekommenderas mpeg-format. För endast ljudformat kan man också 

använda midi-format eller XML.  

För dokument rekommenderas PDF, PDF/A eller ODF.  
                                                      
37 Riksarkivet, 2007, s. 4. 
38 Adobe (u.å) s.1 
39 Riksarkivet, 2007, s. 5. 
40 Adobe, (u.å) Filkomprimering 
41 Studentlitteratur, bildens upplösning 
42 Wijngaarden, H. V., 2007, s.104 
43 Ascii, 2010  
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XML är ett verktyg för bevarande och överföring av information. 44 Detta format är 

oberoende av både mjuk- och hårdvara. Här är ett exempel på ett meddelande som är utformat 

i ett schema för XML. 

XML-form Med presentationsprogram 

<note> 

  <to>Tove</to> 

  <from>Jani</from> 

  <heading>Reminder</heading> 

  <body>Don't forget me this 

weekend!</body> 

</note> 

 

Note 
To: Tove 

From: Jani 
Reminder 

Don't forget me this weekend! 

 

 

Exemplet ovan till höger är uppbyggt av ett element. I detta fall är det ’’note’’. Det innehåller 

också olika attribut som är till, från, heading och body.  

När man har ett presentationsprogram kan man se meddelandet som till höger i bilden ovan. 

Varför det är så enkelt att använda detta format är för att det är anpassat för både maskiner 

och människor. Det kan användas av olika operativsystem, det är alltså inte låst till någon 

maskinvara.  

Det har nyligen kommit ett nytt format till marknaden som heter veraPDF. Detta format 

grundas i PDF/A och har en öppen källkod. Grundaren till detta format är PREFORMA men 

fortsatt underhåll görs av Open Preservation Foundation. Detta format skapades specifikt för 

att standardisera ett format till digitalt långtidsbevarande. 45 

Detta format är uppbyggt av en funktion som analyserar dokumentet. En metadatafunktion 

som uppmärksammar brister och underrättar korrigerande samt resultat. En kontroll över 

policy där man kan jämföra dokumentet till passande policy. En underrättande funktion som 

förmedlar resultat från analysen, metadatafunktionen och kontrollen över policys. 46 

                                                      
44 W3.CSS, W3schools.com, Introduction  
45 PREFORMA  
46 veraPDF 2015 
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2.1.2 Databärare 
Utöver vilket format man skall välja att bevara ett objekt i behöver man också välja vilken 

databärare som är bäst lämpad i situationen.  

 Riksarkivet antyder att organisationer som har stora mängder data att bevara kan lämpligen 

använda system som baseras på magnetband och hårddiskar som databärare. För dem som har 

ett mindre mängd att bevara är det mest passande att använda hårddiskar. Andra databärare så 

som CD och DVD skivor är inte optimalt på grund av att de är känslig mot miljöfaktorer samt 

att processen av bränningen lätt blir av sämre kvalitet. 47 

Detta motsäger dock Shenggang W. et al. Han påstår att optiska diskar är ett attraktivt val av 

bevarandemedia. Detta är för att det är ett ekonomiskt fördelaktigt val samt en hållbar 

teknik.48    

 

2.1.3 Bevarandemetoder 
Det finns flera olika metoder av att långtidsbevara. De som jag kommer gå igenom här är 

museimetoden, emulering och migrering.   

Museimetoden är enligt Toller, E. en metod där man väljer att bevara systemet i samma skick 

som när det användes för att bevara ett objekt. 49 Systemet som användes skall hållas intakt 

med den information som är samlad där sedan tidigare. Då går man via det gamla systemet för 

att få åtkomst till det objektet man söker. För att lyckas med denna metod innebär det att 

bevara alla delar som behövs. Till exempel själva datorn som systemet befinner sig i men 

även hårdvaran, mjukvaran och reservdelar som kan komma att behövas. Detta innebär också 

att man behöver ha människor som vet hur detta system fungerar. För att det skall vara möjligt 

behöver kunskapen föras vidare från person till person. Den som hanterade systemet när det 

var i drift måste i sin tur lära ut andra för att kunskapen skall leva vidare. Alternativet är att 

göra manualer för att arbetaren skall kunna orientera sig runt i ett gammalt system.  

Allt detta resulterar i mycket jobb och mycket pengar för att kunna genomföras, men varje 

metod kostar. 

 Enligt Wijngaarden, H. V. innebär emulering att man använder nya maskiner och 

programvara som härmar det gamla systemet. Allt ser likadant ut och fungerar på samma sätt 

                                                      
47 Riksarkivet, 2013, Digitala text-, musik- bild- och filmfiler. 
48 Shenggang, W., et al. 2014, s.491 
49 Toller, E. et al, 2009, s.103 
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för användaren. Man gör alltså ett helt nytt program med andra koder och nya maskiner, men 

man bygger upp det så att systemet fungerar på precis samma sätt som det gamla. Man 

fokuserar alltså på miljön runt om handlingen.50  

Den metod som jag har valt att utgått ifrån vid skrivandet av denna uppsats är migrering. 

Anledningen till detta är för att den rekommenderas av Riksarkivet men också för att det är 

den som används mest vid långtidsbevarande. Migrering innebär, enligt Wijngaarden, H. V., 

att man fokuserar på själv handlingen. Då förnyar man informationen så att den inte kan 

skadas genom den utveckling som sker med hård- eller mjukvaran. Man förnyar alltså 

databäraren för att hålla informationen åtkomligt.51 När en hårddisk bedöms närma sig 

riskzonen av informationsförlust kan man överföra informationen till en ny hårddisk eller en 

annan databärare. Dessa intervaller mellan olika databärare skall bedömas individuellt.  

Enligt ISO 14721 är migreringsmetoden bra för att det är kostnadseffektivt. Det möter 

kundens moderna behov och det minskar risken för systemkollaps. 52 Eftersom informationen 

skall byta databärare innan ett systems livstid anses gå mot sitt slut behöver man inte frukta 

systemhaveri på samma sätt.  

Vidare finns det fyra olika metoder av migrering som enligt ISO 14721 heter förnyelse, 

utbyte, ompaketering och överföring. 53 

Förnyelse innebär att informationen kopieras rakt av och sätts in i en ny databärare.  

Utbyte är en metod där man hämtar informationen för att sammanställa den i nya standarder. 

Detta blir ett resultat med samma information men det kan skilja i lokalisering av filen. 

Ompaketering innebär att den information som beskriver innehållet och paketets utformning 

förblir detsamma, men informationen flyttas till nya databärare.  

Överföring innebär att informationen som är kopplad till paketet eller innehållet behöver 

ändras. Då görs ett nytt informationspaket (AIP) för att ersätta den gamla. Den gamla kan 

dock bevaras för verifiering av information.  

Enligt Cloonan, Michéle, V. Och Sanett Shelby, behöver migrering och emulering utvecklas 

ytterligare innan de kan säkra autenticiteten hos elektroniska handlingar.54 De anser alltså att 

de bevarandemetoderna inte är tillräckligt säkra.  

                                                      
50 Wijngaarden, H. V. 2007, s.106 
51 Wijngaarden, H. V., 2007, s. 106 
52 ISO 14721, 2012, kap. 5.1.1, s. 101  
53 ISO 14721, 2012, kap. 5.1.3, s. 103-105 
54Cloonan, Michéle, V. Och Sanett Shelby, 2002, s.93  
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2.1.4 Automatiserade aktiviteter 
För att göra en verksamhet mer effektiv kan man implementera automatiserade aktiviteter för 

att på så sätt spara tid och arbetskraft. Dock finns det risker med att lämna över viss hantering 

till en elektronisk hand. När en tänkande människa behöver göra en fysisk handling för att 

genomföra en aktivitet, måste det tas ett medvetet beslut över agerandet. Om en dator får till 

uppgift att kategorisera alla inkommande handlingar utefter en viss dokumentation kan inte 

undantag göras. En människa kan bedöma en utstickande handling till en kategori som 

normalt inte skulle vara aktuell. Ett passande undantag kan alltså ske när en människa gör en 

bedömning som en dator inte kan.  

En annan risk som talar för automatiserade aktiviteter är att människor som hanterar 

information kan göra det mänskliga misstaget. Talesättet ’’Alla gör vi misstag!’’ finns av en 

anledning och det kommer att inträffa handhavande fel.  

I ISO standarden 23081:3 finns det information om hur man kan använda sig av 

automatiserad metadata.55 Men innan man kan börja med detta behöver man ha gjort vissa 

förarbeten i organisationen. Dessa är, enligt samma källa, att först undersöka policys och 

regler om metadata för just denna organisation. Som till exempel vilken metadata som skall 

finnas med, vilka som bär ansvaret för denna process och metadatascheman. Det behöver 

därmed finnas en heltäckande strategi över hur detta skall fungera innan man börjar införa 

detta.  

Andra automatiserade aktiviteter kan vara att verkställa en beslutad gallring efter den tid som 

krävts har gått förbi. Upptagningar kan ofta bli automatiskt genomförda och överföring till 

bevarande. Bara man kommer ihåg att aktiviteter som genomförs elektroniskt utan en 

mänsklig aktivitet behöver kontrolleras. 

 

2.1.5 Säkerhet 
Säkerhet är ett ämne som ofta skall diskuteras och utvärderas. Eftersom omvärlden utvecklas i 

en sådan snabb hastighet måste vi också göra allt vi kan för att göra samma framsteg inom vår 

organisation.  Sekretessbelagda handlingar är kanske de första objekten som vi tänker behöver 

skyddas men vi måste också skydda alla de andra objekten från manipulation. Alltså behöver 

                                                      
55 ISO 23081:3, 4.1 Introduction s. 2 
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all information skyddas från hot både inifrån och utifrån organisationen. Enligt ISO 14721 

behöver man ha ett…  

- identifieringssystem. Detta är till för att de som inte har åtkomstgraden till en viss typ av 

handling inte skall få tillträde till den. Detta system kan också användas till dokumentation i 

form av loggar av vem som har åtkomst till en viss handling samt vem som har bidragit med 

data.  

- åtkomstsystem. Ett exempel är att dela in organisationen i olika åtkomstgrader för att inte 

alla skall ha tillträde till den mest känsliga informationen.  

- dataintegritetssystem. Ett sådant system skall säkerhetsställa att information inte ändras på 

ett otillåtet sätt. Om man skall utföra ändringar skall detta göras på ett förutbestämt sätt så att 

inte informationens integritet går förlorad. 

- sekretessdatasystem. Detta används för att informationen inte skall bli åtkomlig för 

obehöriga användare samt obehöriga system. 

- icke tillbakavisandesystem. Detta betyder att det skall finnas ett system som används för att 

bevisa vilka som var involverad i en informationsöverföring.56 

Enligt RA-FS 2009:1 skall myndigheter följa SS-ISO/IEC 27001:2006 och SS-ISO/IEC 

27002:2005. 57 Dessa innefattar säkerhetstekniker och riktlinjer för informationssäkerhet. Det 

skall också finnas en genomgående plan för informationssäkerheten. Denna plan liknar den 

strategi som skall underhållas för rutiner och aktiviteter inom arkivet. Det skall göras en 

säkerhetskontrollering av ett system innan drift. Detta innefattar då en riskanalys som skall 

påvisa bristande säkerhet och rutiner. Enligt 4 § skall elektroniska system innefatta 

behörighetssystem eller åtkomstsystem som tidigare har poängterats men också ett 

loggsystem.  

För att återknyta säkerheten till metadata kan man, enligt ISO 23081:1, implicera en viss 

metadata för att styrka säkerheten.58 Dessa typer av metadata är för att identifiera 

åtkomstsystemet, verksamhetsaktiviteten som ligger till grund för skapandet av handlingen, 

närvarande skapare, säkerhetsställ att åtkomst endast kan ske av behörig personal med en 

tidsbegränsning och undanhåll metadata som inte är offentlig information.  

 

                                                      
56 ISO 14721, 2012, kap. 4.1.1.1, s. 48-49, Security services 
57 RA-FS, 2009:1, kap 6, 1-3 § 
58 ISO 23081:1, 2006, kap. 9.2.4.2 
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2.1.6 Elektroniska signaturer 

Elektroniska signaturer kan användas tillsammans med ett åtkomstsystem för att säkra 

handlingarna. Om ett loggsystem används där det visar vem som har varit i kontakt med en 

handling vid vilken tid ökar det säkerheten. Vid avsiktig manipulation kan många bli 

avskräckt eftersom det syns i loggsystemet vem som har varit i kontakt med det skadade 

objektet. Personligen anser jag att man skall behöva logga åtkomsten med en personlig 

elektronisk signatur samt vid tillbakalämnande av en handling.   

E-signaturer är extra känslig för långtidsbevarande.59 Man måste vara uppmärksam med att 

kopiera dokumenten med signaturen till nya databärare och så småningom i nya format för att 

säkra autenticiteten. 

Enligt RA-FS 2009:2 skall formaten för elektroniska signaturer vara antingen ’’PKCS#7: 

Cryptographic Message Syntax Version 1.5, eller XML-signatures för strukturerade dokument 

i XML (Extensible Markup Language). 60 

2.2  Metadata 
 

2.2.1 Varför är det viktigt? 
Metadata är en digital information som tillsätts till objekten. Detta bidrar till att försäkra den 

fortsatta åtkomsten och förståelsen.61 Metadata kan sammanfattas till ’’information om 

information’’. Metadata behövs till alla olika typer av objekt och den behöver också tillföras i 

flera olika skeden för att det skall vara optimalt. Metadata håller informationen autentisk, den 

klassificerar informationen och gör det möjligt för åtkomst.  

För att en handling skall kunna användas måste det vara autentiskt och tillförlitlig. För att 

något skall anses vara autentiskt, enligt Reed, B., skall det kunna bevisas att det är vad det 

utsäger sig att vara. Att den utsagda skaparen verkligen är den som skapat handlingen och att 

datumet för överföringen till arkivet stämmer.62 Tillförlitlighet hos en handling betyder att 

man kan lite på att hela innehållet i handlingen är riktigt.63  

Conway säger att Thomassen anser att det är arkivkvalitet utgör processen och strukturen. 

Som i sin tur försäkrar åtkomst, läsbarhet, fullständighet, relevans, representation, aktualitet, 

                                                      
59 Toller, E. et.al. 2009, s. 121. 
60 RA-FS 2009:2, kap.3, 5 § 
61 Dappers, A, Lenders, M. 2010, s.5 
62 Reed, B. et al, 2005, s. 105 
63 Reed, B. et al, 2005, s. 106 
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autenticitet och tillförlitlighet.64 Här sammanställs alltså integriteten, autenticiteten och 

tillförlitligheten till arkivkvalitet. Detta är mycket likt ISO 23081:2. Varför det är viktigt med 

metadata enligt ISO 23081:2 är för att det underlättar användande, förståelse, hantering, 

åtkomst, autenticitet, tillförlitlighet, integritet, åtkomst och bevis.65 Allt detta summeras till ett 

bra bevarande med hjälp av bra metadata. Bra bevarande kanske kan summeras till bra 

arkivkvalitet?  

För att anknyta till OAIS-modellen tillhör också denna del om metadata till lagring, 

datahantering och bevarandeplanering. Metadata är en del av lagringen för att utan den 

skulle lagringen inte kunna göras på ett autentiskt sätt. Alltså är lagringen beroende av att rätt 

metadata är kopplad till rätt objekt vid de olika aktiviteterna i processen. Metadata behöver 

haneras och inom bevarandeplaneringen kan man ta fram standarder över tillförande av 

metadata. En viss metadata kan vara passande vid fångande av informationen (’’ingest’’ i 

modellen) medan en annan metadata kan vara bättre passande i bevarande eller vid åtkomst.  

Varför vi skall tillföra metadata är enligt ISO 23081 för att 

- det skyddar handlingarna som bevis 

- det främjar vår förståelse till handlingen,  

- det bidrar till bevisvärdet, 

- det tillför till autenticiteten, tillförlitligheten och integriteten,  

- det underlättar åtkomst och rättigheter, 

- det hjälper effektiv återsökning 

- det främjar återanvändande, 

- det bidrar till interoperabilitet, 

- det ger en naturlig koppling till andra delar eller handlingar, 

- det främjar identifieringen av tekniken vid skapande och hanteringen av den tekniska miljön 

vid bevarande och 

- underlättar migrering av handlingar. 66 

Metadata skall enligt 23081:1 tillföras kontinuerligt under hela handlingens liv.67 Det skall 

dokumenteras vid skapande, fångande, registrering och klassificering. 

                                                      
64 Conway, P., 2011, s. 5 
65 ISO 23089:2 kap. 4.1.1 
66 ISO 23081:1 kap.5.1, s. 3 
67 ISO 23081:1 kap. 8.3 
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Metadata är också en funktion för relationer till andra handlingar. Enligt ISO 23081:2 är 

dokumentationen av relationer en kritisk del av metadata. Detta underlättar sökande till att få 

en helhet i den information som hen söker. Utan att få underrättelse av tillhörande eller 

kopplad information kan hen gå miste om viktig fakta.  

 

2.2.2 Olika indelningar av metadata 
Inom datahanteringen hanterar man också metadata enligt Samson, F., på tre sätt. Dessa är 

beskrivning, återsökning och bevarandeplanering.68 Metadata för beskrivning skall redogöra 

för innehållet av informationen eller datum för arkivering. Återsökning kan syfta till en 

identifieringskod som då underlättar åtkomst. Bevarandeplaneringen skall innehålla mer 

teknisk metadata som till exempel filformat för informationspaketet. Här är det också 

passande att dokumentera om relationer till andra objekt. 

Metadata kan, enligt Toller, E., delas in i två grupper. Den första är administrativ metadata 

som kan vara arkivbildare och datum. Den andra är teknisk metadata som till exempel 

datatyper eller ett XML-schema.69 Metadata används för att beskriva, underlätta återsökning 

och hanteringen vid bevarandeplaneringen.  

 

2.2.3 Metadata innehåll 
Många verkar vara eniga med vad bra och täckande metadata är, men vi använder olika ord 

och grupperingar av samma fakta. 

Enligt Wijngaarden, H. V. skiljer den metadata som vi skulle ha tillfört vid en analog 

handling som vid en elektronisk. Information som skapare och titel räcker inte till den digitala 

handlingen. Vi måste då tillsätta fakta om de tekniska egenskaperna, d.v.s. teknisk metadata. 

Vilket filformat har handlingen, behövs ett speciellt program för att få åtkomst eller ett 

speciellt operativsystem?70 

Det finns standarder som är till stor hjälp i all hantering av dokument. De standarder man kan 

använda till metadata är ISO 15489 och ISO 23081 som innehåller dokumenthantering. ISO 

15489:1 sammanfattar hur man på bästa sätt skapar, fångar och hanterar handlingar.71 Enligt 

                                                      
68 Samson, F., et.al. 2009, s. 170-171 
69 Toller, E. et.al. 2009, s. 122. 
70 Hilde Van Wijngaarden 2007, s.104 
71 ISO 15489:1. scope s. 1 
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den skall metadata för handlingar innehålla: 

- innehållsbeskrivning, 

- strukturbeskrivning som format och relationer mellan komponenter inom handlingen, 

- hur handlingen användes när den var aktiv, 

- relationer till andra handlingar och metadata, 

- identifieringskoder och förvaringskoder och 

- de aktiviteter som utfördes kopplade till handlingen när den var aktiv. 72 

Enligt ISO 23081 tillför hanterad metadata autenticitet, tillförlitlighet, användbarhet, integritet 

och förståelse över informationen. 73  

Enligt Toller, E. har OAIS tagit upp fem olika typer av bevarandeinformation.  

- hur informationen har skapats och hanterats av skaparen,  

- relaterad information utanför det väsentliga paketet, 

- individuell identitet, eller kod för paketet, 

- förändringsskydd och 

- åtkomstdeklaration som beskriver vem som får ta del av informationen. 74 

 

2.2.4 Metadata vid olika aktiviteter 
Enligt InterPARES skall metadata som tillhör bakgrunden till ett digitalt objekt innehålla 

information om vem som är skaparen, när det skapades, hur det skapades och varför det 

skapades.75 Dessa områden av dokumentation är mycket lika alla andra åsikter det är alltså 

inget som sticker ut från mängden.  

För att fortsätta med ISO 23081 skall metadata som tillförs vid fångande av en handling 

innehålla fakta om handlingen, relationen till verksamheten, skapare, strukturen och tekniska 

egenskaper.76 Detta sammanfattar att senare användare skall få en klar bild av hur handlingen 

skapades, under vilka förutsättningar och av vilka samt hur den är utformad.  

De metadata som skall tillföras efter fångande är all verksamhetsaktivitet som är relaterad till 

handlingen.77  Följaktligen är det också viktigt att förse handlingen med passande 

                                                      
72 ISO 15489:1, 5.2.3 metadata for records, s. 5 
73 ISO 23081:1, kap.4, s. 3 
74 Toller, E. et.al. 2009, s. 172. 
75 InterPARES projekt 2, del 6, s.270 
76 ISO 23081:1, kap. 5.2.2 
77 ISO 23081:1 kap. 5.2.3 
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dokumentation om en situation uppstår där en handling blivit påverkad av en aktivitet.  Dessa 

metadata borde finnas så länge handlingen existerar.  

En föreskrift från Riksarkivet som heter RA-FS 2009:1 innehåller ett kapitel om 

dokumentationskrav för statliga myndigheter i Sverige.78 Detta blir såldes den 

sammanställning av data som sker innan objekten överförs till en arkivmyndighet. Det är 

denna dokumentation som blir till grund för kommande matadata. Utan den grunden kan inte 

ett objekt anses vara autentisk i dess senare liv.  

De säger att dokumentationen skall finnas samlad och kunna anknytas till arkivredovisningen. 

Dokumentationen skall kontinuerligt tillföras och nu kommer en lång lista om vad den skall 

innehålla. En generell beskrivning, innehåll, indata/utdata, möjligheter av registrering, uttag, 

relationer, redogörelse för förkortningar, rutiner och funktioner, lagrande data (struktur), 

ändringar, informationskvalitet, implementering av standarder och frångående av dem, 

bevarandestrategi, utvärdering av driftsättning, informationssäkerhet, gallring, betäckning av 

databärare, bevarandeklimat, utomstående kontrolläsning, tid av konvertering, täthet av 

användande, bevarandedatum och till sist ansvarig funktion. Dessa områden av 

dokumentation var många, till följd blir det då väldigt täckande.  

 

2.2.5 Övrig metadata 
En avstickare till detta kapitel är förståelsedokumentation. Det är något som kompletterar 

metadata för att beskriva hur informationen användes när den var aktiv.79 Ett exempel på hur 

förståelsedokumentationen kan vara utformad så kan vi ta en bild av karta som exempel. Då 

skulle dokumentationen kunna innehålla fakta som vilket land det symboliserade och under 

vilket år. Vem som tagit bilden och namn på städer, floder, berg, m.m. i bilden.  All 

information som hjälper användaren att förstå vad som är på bilden. Eftersom 

långtidsbevarande betyder att något bevaras under lång till mycket lång tid kan det betyda att 

samhället ändras under tiden som detta vilar i bevarande. När åtkomst efterfrågas kan det vara 

avgörande med rätt beskrivning för att få förståelse över vad objektet innehåller.  

Metadata är alltså en del av ett bra bevarande för att vi skall få förståelse över objektet. Lika 

så för att informationen skall vara autentiskt och vi därigenom kan använda den. För att vi 

skall kunna få åtkomst till den och för att den skall kunna bevaras på ett säkert sätt.  

                                                      
78 Riksarkivet, RA-FS 2009:1, kap. 5, s. 7-8 
79 Toller, E. et al. 2009, s. 124 
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Det finns en expertgrupp som heter PREMIS. De jobbar med att implementera metadata till 

olika arkivsystem.80 De började med att definiera bevarandemetadata. De undersökte vilken 

roll detta hade i det digitala bevarandet. De studerade redan befintliga scheman för metadata. 

Därefter skapade de ett ramverk för metadata som främjar digitalt långtidsbevarande.81 De har 

också gjort en ordbok för att främja interoperabiliteten mellan användare.82  

 

2.3  Bevarandevärdering 
 

Bevarandevärdering betyder att man fastställer värdet av en handling. Högt värde innebär att 

den är autentisk, tillförlitlig och därför mycket användbar. Man värderar en handling flera 

gånger under dess livstid. Därför kan en värdering göras utifrån olika kriterier i olika skeden. 

Enligt Reed, B., är de viktigaste delarna av värdering att det sker vid fångande av en handling 

huruvida ytterligare säkerhet skall tillföras för att säkra handlingen.83 Angående räckvidd av 

förståelse behöver man också göra en bedömning/värdering av hur mycket beskrivning som 

skall tillföras. Detta beror på hur långt förståelsen skall täckas utom det område som utgör 

skapandet. Lika så bedöms graden av beskrivning för förståelse över tid. En värdering eller 

fastställande över vilka objekt som skall upprätthållas för användarvänligt format över tid och 

system. Till sist en värdering av gallringsfrist.  

I ISO standarden 15489:1 är det lite skillnad på hur man ser på värdering. Där anser de att 

man skall utgå från en bedömning av verksamhetsaktiviteten för att därefter bestämma vilka 

handlingar som skall skapas och hur länge de skall bevaras. 84 

Enligt InterPARES är det viktigt att dokumentera bevarandeprocessen för att skydda 

handlingen. De säger att processen av bevarande börjar redan vid skapande och därför är det 

både skaparen och bevarandeinstansen som har ansvaret över dokumentationen.85 Detta 

tycker jag personligen är helt rätt inställning. För att en handling skall bli autentisk och 

användbar efter långtidsbevarande måste passande rutiner och hanteringsaktiviteter redan ske 

                                                      
80 Lavoie, B. F. 2004, Baackground 
81 …the first preservation metadata working group 
82 ResearchGate  
83 Reed, B., et al. 2005, kap.5, s. 125 
84 ISO 15489:1, 2016, kap.7, s. 10 
85 http://www.interpares.org/ip2/display_file.cfm?doc=ip2_book_part_4_domain3_task_force.pdf  InterPARES 
projekt 2, del 4, s. 4 

http://www.interpares.org/ip2/display_file.cfm?doc=ip2_book_part_4_domain3_task_force.pdf
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vid skapande. Man behöver alltså jobba väldigt långsiktigt för att ingen skall bli utsatt för 

onödigt svårt arbete och i värsta fall informationsförlust.  

Enligt InterPARES skall en handling utvärderas innan den skickas till långtidsbevarande för 

att visa hur denna handling har hanterats av skaparen tekniskt och administrativt. Denna 

process tillhör stadiet för det så kallade benchmark. Denna utvärdering gör att handlingen kan 

garanteras att vara autentiskt eller minimera risken för förändring. Denna värdering utgör 

sedan grunden för värdering inom baseline stadiet, hur den därefter kan användas. Efter att 

bedömningen är gjord och handlingen skickad till permanent värde (långtidsbevarande) skall 

handlingen fortsätta att hanteras för att underhålla autenticiteten. Detta kan innebära 

kopierande för att säkra bevarandet. 86 

Denna värdering som sker hos bevarande (baseline) blir en förklaring till handlingens skick.  

Värderingen skall enligt InterPARES innehålla information om handlingens egenskaper, 

kvalitet och betydelsen eller vikten som handlingen bär med sig. 87 

InterPARES kom fram till att för att genomgå en värdering skall fyra aktiviteter ske. Dessa är:  

samla information om handlingen och innehållet, fastställa värdet av handlingen, möjligheten 

av att bevara handlingen och beslutet av värdet. 88 

De kom också fram till att värderingen av en handling behöver tas upp igen efter en tid har 

gått förbi. Detta är dock inget nytt utan handlingar i analog form behövde också bli 

omvärderat om handlingen genomgått en förändring. Men detta kan ändå behöva göras oftare 

i den digitala formen. Om ett system genomgått en liten eller större förändring behöver man 

undersöka om någon handling blivit påverkad. De ansåg alltså att en handlings ursprung och 

skapandeformen lättare bevarades i analog form. 89 

Att värdera en handling i ett tidigt skede är avgörande för en handling i digital form. Alltså 

mycket viktigare än i tidigare analog form. Eftersom värderingen innehåller information om 

det tekniska innehållet i handlingen behöver det bevaras tillsammans med handlingen. Detta 

är för att förhindra informationsförlust vid systemfel då man bara kan hämta handlingen och 

inte använda sig av systemet den skapades i.  

                                                      
86 http://www.interpares.org/book/index.cfm Authencity task force report , Research findings, s.22 
87 http://www.interpares.org/book/index.cfm Appraisal task force report , Definition and situation of appraisal, 
s.2 
88 http://www.interpares.org/book/index.cfm Appraisal task force report , Appraising electronic records (A2), s.8 
89 http://www.interpares.org/book/index.cfm Appraisal task force report , Conclusion, s.18-21 

http://www.interpares.org/book/index.cfm
http://www.interpares.org/book/index.cfm
http://www.interpares.org/book/index.cfm
http://www.interpares.org/book/index.cfm
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En faktor som man behöver inse när man värderar en elektronisk handling är, enligt 

InterPARES, att med tiden utvecklas och ändras tekniken samt därigenom också 

hanteringen.90 En handling som genomgått en tidigare värdering men sedan genomgår en 

förändring eller liknande behöver den bli omvärderad. Om en tid har gått förbi och man 

upptäckt att en viss hantering inte är tillräckligt säker för att genomföra och man då kommit 

fram till en förändring. Genom denna process har hanteringen utvecklats och äldre handlingar 

som blivit utsatt för denna förr standardiserade hanteringen. Men nu anses denna handling 

inte alls lika värdefull på grund av utveckling inom hantering eller tekniken.    

Eftersom värderingar bäst lämpar sig att göra flera gånger i en handlings liv hör denna 

delprocess hemma i flera ställen i OAIS-modellen. Producenten (skaparen) behöver göra en 

bedömning av värdet. Efter att handlingen inkommit till arkivet görs åter igen en bedömning 

inom datahanteringen (administrationen) som utgår från de kriterier som ledningen 

sammanställt. Detta tillhör områdena datahantering och bevarandeplanering.  

2.4  Styrning 
 

Kopplat till OAIS modellen tillhör denna del ledningen, administrationen och 

bevarandeplaneringen. 

2.4.1 Rutiner och hantering 
För att ett arkiv skall fungera i en mer omfattat organisation krävs det bra fastställda rutiner 

runt samtliga hanteringar som alla kan följa.  I OAIS modellen är det ledningen som 

bestämmer över verksamheten genom att dirigera uppgifter till administrationen. Framför allt 

är en viktig uppgift hos ledningen att utveckla verksamheten så att den alltid är så effektiv 

som möjligt. Enligt Ivarsson, E. har administrationen i uppgift att utveckla strategier för 

långtidsbevarande samt att implementera dem.91 Det är alltså ledningen och administrationen 

som styr verksamheten tillsammans men administrationen rapporterar tillbaka till ledningen.  

Administrationen styr den dagliga verksamheten och gör omvärldsanalyser för att undersöka 

det existerande behovet av sökande. De underhåller också riskhanteringen som till exempel 

behörighetssystemet.92 Mer om behörighetssystemet kommer i kapitlet om säkerhet.  

                                                      
90 http://www.interpares.org/ip2/display_file.cfm?doc=ip2_book_part_4_domain3_task_force.pdf  InterPARES 
projekt 2, del 4, s. 28 
91 Ivarsson, E., et.al, 2009, s. 135 
92 Ivarsson, E., et.al, 2009, s. 136 

http://www.interpares.org/ip2/display_file.cfm?doc=ip2_book_part_4_domain3_task_force.pdf
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Styrningen innefattar en mycket stor process i OAIS modellen. Administrationen skall genom 

olika delprocesser styra mottagande till organisationen och åtkomsten från omvärlden så att 

det kan ske på ett smidigt och riktigt sätt. Hur administrationen förhandlar med producenterna 

och hur informationspaketen ser ut har redogjorts för tidigare.  De sköter också 

bevarandeplaneringen samt datahanteringen. Hur dessa två områden påverkar arkivet har 

också förklarats. 

En del som är värd att nämna som också utförs genom styrning är implementeringen av 

metadata. Enligt ISO 23081:1 skall det beslutas om vilken metadata som skall tillföras vid 

vilket tillfälle. Dessa beslut görs utifrån verksamhetsbehov den reglerade miljön och risker 

som påverka verksamheten. 93 

En faktor man behöver beakta vid arbete med ett digitalt arkiv är att långtidsbevara ett objekt 

och därmed utföra underhållning kostar pengar. Detta skall enligt Ivarsson, E. kunna bevisas 

innebära en informativ vinning som är värd kostnaden.94 Man behöver alltså vara beredd på 

att argumentera och försvara sin åsikt gällande bevarandet eftersom ett kostsamt beslut kan 

behöva tas.  

Rutiner för administrationen som styr verksamheten finns det såklart flera och nu kommer 

fem punkter att tas upp.  

Den första är målformulering som kan delas upp i två olika delmål. Projektmål och 

långsiktsmål, också kallat effektmål. Projektmålet är mer specifikt och tidsbegränsat som 

administrationen utför på uppdrag av ledningen. Effektmålet syftar till hela arkivet och arbetas 

därför fram av ledningen som är ansvarig över verksamheten. 95 

Den andra punkten av styrning är att bryta ner organisationen i roller av styrning och 

hantering.96 Först har vi en uppdragsgivare vilket i detta fall blir ledningen. Efter det har vi 

projektledare i detta fall administration som tar emot uppdrag från ledningen. Vi har också 

något som kallas för styrgruppen och detta är då producenter och konsumenter. Det är deras 

efterfrågan som styr verksamhetens hantering.  

Den tredje punkten är att mäta uppsatta mål med balanserade styrkort.97 Eftersom vi skall ha 

formulerade mål inom organisationen är det också viktigt att vi kan mäta våra framgångar. 

                                                      
93 ISO 23081:1, kap.5.2.1  
94 Ivarsson, E., et.al, 2009, s. 133  
95 Ivarsson, E., et.al, 2009, s. 145 
96 Ivarsson, E., et.al, 2009, s. 146 
97 Ivarsson, E., et.al, 2009, s. 146-147 
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Detta är inte alltid så lätt eftersom man endast har ett slutmål om hur det skall se ut när det är 

klart. Ofta kan det alltså vara svårt att bryta ner målet så att man kan mäta resultatet. Ett 

balanserat styrkort skapades 1980 och det går ut på att dela upp en process i fyra delar. För att 

denna modell skall anpassas ytterligare till detta ämne kan man se till ett projekt som gjordes 

av University of Glasgow. Detta projekt fick namnet Espida och skapades för att göra en 

handbok inklusive en modell för digital långtidsbevarande. Dessa fyra delmål98 som ses från 

administrationens perspektiv av ett styrkort kan då delas in i resurser, intressenter, interna 

processer och utveckling. Resurser syftar till arkivets värde och förtroende. Detta kan mätas i 

ekonomisk vinst samt kunders räckvidd. Arkivets intressenter skapar (producenter) och ger 

samt efterfrågar (konsumenter) information. För att mäta det målet kan man undersöka om 

producenterna samt konsumenterna är nöjda. Interna processer ser till att det skall 

genomföras omvärldsanalyser för att vidga sin kunskap. Därigenom också vara beredd på 

katastrofer som både kan komma utifrån samt inifrån. För att mäta detta kan man undersöka 

hur krishanteringsplanerna ser ut, hur de täcker olika katastrofer samt hur snabbt man kan 

omgruppera för att åter vara uppkopplad med informationen intakt. Utveckling skall se till att 

information kan bevaras autentisk under lång tid. Detta mäts i hur väl man möter 

intressenternas efterfrågan och hur väl man använder standarder som syftar till 

dokumenthantering, kvalitet och säkerhet.   

Den fjärde punkten av rutiner är att värdera nyttan mot kostnaderna. Många kostnader kan 

vara dolda länge innan de träder fram vid till exempel ett systembyte. Då kan det bli högst 

aktuellt att undersöka nyttan av att göra investeringar för att sänka vissa kostnader. 99 Man 

behöver alltså undersöka vilken nytta vissa investeringar gör för att kunna skapa nytta. 

Den femte och sista punkten är riskanalys vilket görs utifrån sannolikhet gentemot 

konsekvenser. Man värderar både hur sannolikt ett scenario är att inträffa gentemot vilka 

konsekvenser detta skulle medföra. 100  En metod som jag tyckte var mycket enkel att använda 

var att man kan räkna ut ett riskvärde av att numrera vilken sannolikhet ett scenario har (1-5) 

mot vilka konsekvenser som medför (1-5). Multiplicera detta och du får ett riskvärde.  

Detta sammanfattar de fem punkter som styr verksamheten från administrationen.  

Att styra en verksamhet görs av flera områden och det gör att den innefattar bra och 

heltäckande hantering. Enligt Noonan, D. W. är de viktigaste delarna av bevarandet styrning 

                                                      
98 Ivarsson, E., et.al, 2009, s. 148-149 
99 Ivarsson, E., et.al, 2009, s. 149-150 
100 Ivarsson, E., et.al, 2009, s. 150 
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och det data som används till bevarandet.101 Detta ligger då till grunden för att senare få 

åtkomst.   

För att återknyta lagkraven till detta område av hantering står det i Arkivlagen (1990:782) vad 

arkivvården skall innehålla. Detta är då att arkivet skall organiseras på det sätt att det 

underlättar åtkomsten. Det skall finnas förteckningar som redogör för innehållet i arkivet och 

hur det är organiserat. Innehållet i arkivet skall beskyddas mot skada både utifrån och inifrån. 

Arkivet skall avgränsas genom att besluta om vilka objekt som är arkivalier och genomföra 

föreskriven gallring.  102 

Riksarkivet tar upp hur viktigt det är med en arkivredovisning för styrandet av en myndighet. 

Information om gallring och sekretess ingår i arkivredovisningen och refererar där till vilka 

lagstöd som används i gallringsbesluten, därför kan detta användas som ett styrinstrument. 103 

2.4.2 Strategi 

Inom styrningen finns en viktig del som är strategi. Vi får många råd om hur det kan 

genomföras av Riksarkivtes föreskrifter. Enligt RA-FS 2009:1 skall denna strategi innehålla 

information om hur handlingarna skall bevaras på ett säkert sätt.104 Denna strategi kan ändras 

med utvecklingens gång samt de brister som uppkommer vid användande. Man skall dock ha 

en färdig strategi som visar att hela aktivitetsförloppet har en genomgående plan.  

Den skall innehålla rutiner över hur överföring till bevarande skall ske. Hur sökande får 

åtkomst till begärda handlingar. Grad av informationskvalitet. Hanteringen runt att säkrandet 

av bevarandeexemplaren Vilken information skall kopplas till handlingen. Vilken övrig 

dokumentation skall skapas under processen. Vilka säkerhetsåtgärder skall genomföras för att 

säkra handlingarna och till sist genomförande av överföring till arkivmyndighet.  

Alla dessa rutiner behöver granskas, struktureras och alla delar behöver ha en plan över 

genomförande. 

Några andra punkter som är viktigt att granska i strategin är hur man skall kunna skilja på 

handlingar med olika egenskaper. Dessa punkter kommer också från Riksarkivets 

föreskrifter.105  

Det är viktigt att skilja på de handlingar som skall bevaras och de som skall gallras. När det 

                                                      
101 Noonan, D. W. (2017) s. 475 
102 Arkivlagen (1990:782) 6§ 
103 https://riksarkivet.se/planera-och-styra 2013, arkivredovisning som styrinstrument 
104 RA-FS 2009:1, kap.3  
105 RA-FS 2009:1, kap.3, 4§ 

https://riksarkivet.se/planera-och-styra
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var analogt kanske man fysiskt placerade dessa handlingar i olika rum och kanske i olika sidor 

av byggnaden. Men när det är elektroniska dokument kan det lättare bli blandat med varandra. 

Lika så behöver det skiljas på de handlingar som är sekretessbelagda och de som är offentliga. 

Ibland kan ett system delas av olika delar av organisationen då är det återigen viktigt att 

kunna skilja på handlingarna för att kunna överföra till bevarande.  

2.4.3 Sekretess 

Handlingar som är stämplade med sekretess innebär att de innehåller känslig information och 

därmed bör inte alla ha tillgång till dessa. Som redan har poängterats behöver dessa 

handlingar hållas skilda från offentliga handlingar på grund av säkerhet. Ingen skall kunna 

lämna ut dessa av misstag och ingen skall inifrån kunna få åtkomst till dessa utan att vara 

behörig.  

Detta regleras av Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och innefattar hur handlingar 

skall registreras, hantering oh utelämnande av allmänna handlingar.    

2.4.4 Autenticitet 

Vi jobbar hela tiden med att underhålla informationen så att den skall bli autentisk vid 

skapande, fångande och bibehålla autenticiteten vid bevarande. Eftersom en handling 

genomgår flera förflyttningar och skall åtkommas till flera gånger. De skall till och med 

genomgå förändringar så som byte av databärare. Då behöver vi göra alla aktiviteter på ett 

speciellt sätt för att inte handlingen skall bli manipulerad.   

Becker, C. et al. säger att autenticiteten den viktigaste delen av digitalt långtidsbevarande.106 

Enligt InterPares behövs två delar för att fastställa autenticiteten hos ett objekt. Dessa är 

identitet och integritet. Identiteten syftar inte endast till skaparen eller författaren av objektet 

utan till objektet själv. En handling skall kategoriseras och utgöra vad som gör denna unik. 

Detta blir då en samling av information som utgör metadata tillhörande denna handling. Vad 

som bör finnas med i denna sammanställning är författare, datum vid skapandet, datum vid 

inkommandet till systemet, datum vid överföring, förklaring till arkivförbindelsen, relationer 

till andra handlingar, klassificeringskod eller annan identifieringstyp samt tillhörande bilagor 

eller annat material. 

Integriteten syftar till att handlingen är komplett och inte är skadad på något sätt. Handlingen 

                                                      
106 Becker, C. et al. 2009, s. 134 
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kan ha förändrats eller delar kan ha blivit tillförda men fortfarande ha integriteten intakt om 

alla ändringar har utförts på ett korrekt sätt. 107 

3. Diskussion 

3.1  Resultat- intervjustudie, en lägesbeskrivning 
 

De myndigheterna som redogörs för är Länsstyrelsen Västernorrland, Konsumentverket, 

Trafikverket, Läkemedelsverket och Skogsstyrelsen. 

Från svaren kan man tydligt se att flera av dessa myndigheter befinner sig i ett 

utvecklingsskede. Detta är inte överraskande eftersom mycket händer i den digitala världen. 

Det tar också tid att genomföra större förändringar på en arbetsplats. Det är positivt att många 

har blivit digitaliserade idag men nu behöver vi förbättra den digitala hanteringen.  

3.1.1 Länsstyrelsen 

För att se till Länsstyrelsen i Västernorrland anser jag att kopplingar kan göras till OAIS 

modellen. Detta är trots om de inte har utgått ifrån den. Platschefen går att länka till ledningen 

eftersom det är hen som delegerar ut uppdrag och förhållningsregler till arkivarien. Arkivarien 

och registratorn kan symbolisera administrationen på grund av att det är dem som genomför 

hanteringen av de utsagda rutinerna. I detta fall finns det en god kommunikation och 

samarbete mellan ledningen och administrationen. Detta är att föredra för att komma fram till 

ett bra resultat.  

Eftersom denna organisation befinner sig i en utvecklingsfas finns det än åtgärder att vidta för 

att sedan ha ett komplett e-arkiv till förfogande. Dessa utvecklingar tar dock tid samt ekonomi 

att genomföra. Därför är de inte klar än men de är på god väg.   

3.1.2 Konsumentverket 

Konsumentverket befinner sig också i en större utvecklingsfas. De är på väg att ansluta sig till 

Statens servicecenters e-arkiv. De framställer också ett nytt ärendehanteringsprogram. Detta 

är för att avskaffa det hybridsystem de har idag som är både digitalt och analogt. Arkivarien 

och IT avdelningen har ett bra samarbete med uppdelare uppgifter. De har många 

säkerhetsåtgärder dock säger de inte vad. 

                                                      
107 http://www.interpares.org/book/index.cfm Authencity task force report , Research findings, s.20 Terms of 
assessment of authenticity. 

http://www.interpares.org/book/index.cfm
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De metadata som tillförs verkar inte helt täckande men det framgår inte så detaljerat. 

Funktionen de har med e-legitimation är en bra lösning för att säkerhetsställa användaren. 

3.1.3 Trafikverket 

Trafikverket hyr in en stor del av hanteringsarbetet av IDA INFRONT. Därför behöver de inte 

göra mycket mer än att införa objekt i arkivet. Detta är dock ett steg taget mot rätt riktning. 

Man behöver inte utföra arbetet själv om inte verksamheten eller tiden tillåter det. De har tagit 

sitt ansvar genom att lösa problemet på detta sätt. 

De har en tvågradig åtkomstskala vilket är jättebra. Detta förhindrar att obehöriga kan 

manipulera ett objekt. Idag bedöms mycket vara av ringa eller tillfällig betydelse. Detta har de 

fått kritik av från Riksarkivet. De har tagit till sig av det och skall bättra sig. Jag anser att med 

förutbestämda gallringsstrategier skulle detta problem lösas. Istället för att ägna tid åt att 

värdera varje handling, kan de istället följa strategin. 

3.1.4 Läkemedelsverket 

De planeringarna som sker av arkivarierna, enhetschefen, avdelningschefen och direktören är 

jämförbart med OAIS modellens administration. Generaldirektören blir då leningen eftersom 

det är hen som är högst uppsatt med mest makt. 

De använder ett bra och rekommenderat format för digitala objekt PDF/A. Detta är dock inte 

lämpligt för att långtidsbevara. 

De har bra metadataföreskrifter dock kan man önska att den skulle vara mer täckande. 

De värderar handlingarna ett flertal gånger vilket är mycket fördelaktigt. 

3.1.5 Skogsstyrelsen 

Verksarkivarien har ett stort ansvar över arkivverksamheten. Det som bortgår från hens arbete 

är gallringsbesluten och säkerhetsplaneringen. Generaldirektören beslutar också om 

tillämpningsbeslut som arkivarien skall följa. De kan också jämföras med leningen samt 

administrationen från OAIS modellen. De har delegerat bort säkerhetsplaneringen. Därför 

tycker jag att de också har löst problemet som Trafikverket. De har säkrat säkerheten genom 

att hyra in en tjänst utifrån. 

De använder ett bra format som är PDF/A-1. Detta är åter igen inte optimalt. De har en 

förutbestämd metadata som grundas i klassificeringsstrykturen vilket är mycket bra. De har 

också förutbestämda värderingstillfällen. Detta underlättar mycket och underhåller en bra 

struktur. 
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3.1.6 Slutsats  
Flera av myndigheterna är jämförbara med OAIS modellen trots att de inte har gjort det 

medvetna valet att utgå ifrån den. Skogsstyrelsen, Läkemedelsverket och Länsstyrelsen har en 

styrning som liknar modellen. Detta är främst ledningen och administrationen. Alla kan också 

jämföras med att ha konsumenter och producenter. De har också alla någon typ av 

datahantering eftersom de måste hantera den inkomna informationen. De har också en lagring 

där objekten bevaras. De har alla någon typ av bevarandeplanering. Min slutsats är att alla 

myndigheterna liknar OAIS modellen i ett stort avseende. Detta har dock inte varit deras 

mening vilket kan då tyda på hur väl OAIS modellen är framtagen och lättsam att 

implementera. För att inte bara likna modellen utan för att kunna uttala att myndigheten utgår 

ifrån modellen finns det dock mer att eftersträva inom hanteringen, inte bara uppbyggnaden. 

Det är mycket varierat när det kommer till bevarandevärderingar och metadatahantering. 

Metadatahanteringen är framförallt bra hos både Skogsstyrelsen och Konsumentverket. De 

respekterat hur viktigt det är. Både skogstyrelsen och Läkemedelsverket har bra 

värderingstillfällen vilket gjorde mig lite förvånad. Detta är något som jag tycker är mindre 

uppmärksammat än bra metadata. Skogsstyrelsen och Trafikverket har dirigerat bort en del av 

det tekniska ansvaret utanför verksamheten. Konsumentverket och Länsstyrelsen är på väg att 

ansluta sig till Statens servicecenters e-arkiv. Detta tycker jag är en bra lösning. Istället för att 

lösa alla problem internt och planera över bevaring kan de istället använda en redan färdig 

tjänst. Länsstyrelsen har uppmärksammat ett åtkomstproblem samt att de inte har en uttalad 

bevarandeplanering. Eftersom det är bestämt att de skall ansluta sig vidare finns det ingen 

mening att försöka lösa bevarandeproblemet nu. De behöver dock planera över åtkomsten 

inom verksamheten vilket de redan har uppmärksammat.  

Alla myndigheter tar ett bra ansvar över bevarandet. De löser problemen lite olika men de 

flesta dirigerar bort någon del av ansvaret utanför verksamheten.   

 

3.2 Hanteringsförslag 
 

Här kommer ett hanteringsförslag till alla de delar som tidigare tagits upp i uppsatsen. Detta 

kapitel innehåller inte någon ny information. Detta är slutsatser som jag dragit från den 

sammanställda uppsatsen. Därför refererar jag till de källor som listats tidigare. 
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Den inledande processen över de olika områdena är så relevant för att senare kunna leda till 

ett bra bevarande. Det är värt att fortsätta undersöka och sammanfatta hur man kan genomföra 

denna delprocess på ett bra sätt. För att ett bra bevarande skall ske behöver informationen 

enligt mig vara autentiskt samt heltäckande med passande metadata och även vara åtkomlig 

över tid.  Detta fortsätter då över en längre period än vad de databärare vi använder idag kan 

överleva. För att detta skall vara möjligt behöver man i praktiken:  

- välja rätt teknik,  

- ha bra rutiner med tillförande av metadata,  

- ta hänsyn till de olika lagar som påverkar,  

- bra rutiner runt värdering,  

- kunna hantera strategier,  

- ha en bra säkerhet för olika objekt och hela organisationen samt  

- bra bevarandemetoder.  

De databärare vi använder idag för att bevara digitalt har inte en optimal livslängd. Därför 

måste vi kontinuerligt hantera det arkiverade materialet. På så sätt kan vi underhålla 

åtkomsten och detta skall ske utan att integriteten blir påverkad negativt hos objektet.  

 

3.2.1 Inledning  
 

Till att börja med behöver verksamheten ha en vision att utgå ifrån för att kunna formulera 

mål. När man har målen klara kan man börja framställa strukturer av styrning och strategier. 

Dela upp verksamheten i roller och olika funktioner för att bättre kunna dirigera olika typer av 

hantering.  

När man ställs inför att välja vilka system man kan implementera är det bra att värdera nytta 

mot resultat. Man kan också utföra riskanalyser i detta skede.  

Innan man börjar ta emot inkommande handlingar från producenter behöver det ha framställts 

riktlinjer över utförande. 

3.2.2 Teknik 
Tekniken sammanfattar filformat, databärare, bevarandemetoder, automatiserade aktiviteter, 

säkerhet och elektroniska signaturer .  

Det finns flera olika typer av filformat att välja mellan och olika format passar bättre till olika 

typer av information. Alla kan dock vara överrens om att ett öppet filformat som är 
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systemoberoende är att föredra. Detta är för att man då inte behöver använda det system som 

var aktuell vid skapandet. Detta stödjer också ett krav som finns för de arkiv som vill 

implementera OAIS modellen som grund. Eftersom det krävs att informationen är 

självständig och inte beroende av ett visst system. Lika så behöver formatet för informationen 

vara självständig. 

Riksarkivet rekommenderar ofta att använda PDF/A-1 som format, men inte om man vet att 

handlingen kommer att genomgå förändringar eftersom det inte är gjort utefter de kriterierna. 

PDF/A är till för att förhindra ändringar. En handling som i detta fall skall långtidsbevaras har 

en stor risk att skall genomgå förändringar, därför tycker jag att det är bättre att välja PDF där 

informationen lämpligen kan vara utformad med XML. PDF tycker Riksarkivet är ett bra val 

till denna typ av bevarande. 

Med digitala bilder råds man att använda JPEG, PNG och TIFF av Riksarkivet. Säkrast blir då 

att välja någon av dessa eftersom jag inte upptäckt någon information som säger motsatsen. 

Det nya formatet som heter veraPDF är också ett bra format att välja. Eftersom detta format är 

nyare på marknaden och framtaget just för digitalt långtidsbevarande känns detta säkert att 

använda. 

När det kommer till databärare säger Riksarkivet att men behöver ha sitt behov i åtanke. Om 

man har mycket eller lite information att bevara. Men i båda fallen nämner de hårddiskar som 

ett bra alternativ och därför tycker jag att det är ett bra val.  

Bevarandemetoder finns det tre olika av, museimetoden, emulering och migrering. Migrering 

är den som rekommenderas och den som används mest. Alltså är denna vara att föredra. 

Denna metod kan också utföras genom flera olika sätt. Dessa kallas för förnyelse, utbyte, 

ompaketering och överföring. Dessa olika metoder av migrering skall väljas utifrån vilket 

behov verksamheten har. Behöver informationen inte ändras utan behöver endast byta 

databärare kan man följa förnyelsen. Behöver informationen om handlingens innehåll eller 

utformning kan man istället använda sig utav överföring. Välj alltså den som passar tillfället 

utifrån behovet. 

Automatiserade aktiviteter är bra för effektiviteten och kostnad. Därför skall så många 

aktiviteter som möjligt vara automatiserade. Man behöver dock vara medveten om riskerna 

som detta medför och därför undersöka att inga brister uppkommer med denna typ av 

hantering. Kontinuerliga avstämningar behöver därför ske. 
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För att verksamheten och handlingarna skall vara maximerat säkrade behöver man 

implementera flera olika säkerhetssystem. Här behöver man också utföra en riskanalys innan 

ett system sätts i drift för att vara medveten om de olika riskfaktorerna. Här skall poängteras 

att alla systemen tillsammans utgör en otrolig hög säkerhet och därför kanske inte alla system 

behövs alla gånger. Men det absolut mest optimala säkerheten innebär att kombinera alla. 

Dessa system är 

ett identifieringssystem, 

ett åtkomstsystem, 

ett sekretessdatasystem, 

ett datahanteringssystem, 

ett loggsystem som är sammankopplat med elektroniska signaturer och 

ett icketillbakavisandesystem.  

Dessa system måste vägas mot verksamhetens ekonomiska resurser och informationens 

känslighet som råder inom väggarna. 

 

3.2.3 Metadata 
Det finns mängder av olika typer av metadata och därför också många olika indelningar av 

denna information. Alla verkar dock vara överrens om vilken typ metadata som skall tillföras. 

Det som skiljer är hur folk vill dela in denna information till olika grupperingar som till 

exempel beskrivande och administrativ metadata, bevarandeplanering eller återsökande 

metadata. Detta tycker jag är mindre viktigt bara vi tycker mer lika på vilken information som 

skall finnas tillgängligt till objektet. Vi verkar också vara på en sida när det gäller varför man 

behöver tillföra metadata. Detta är för att sammanfattat hålla informationen autentisk och 

tillförlitlig för att vi skall kunna använda den.   

Min slutsats är att den som är mer noggrann tillför metadata oftare medan den som mindre 

noggrann tillför mer sällan. För den som vill vara säker på att inte senare sakna någon 

metadata kommer ett här en checklista som man kan fylla i så snabbt man kan. 

En sammanfattning över innehållet i handlingen. 

Vilka tekniska egenskaper som finns, till exempel format. 

Strukturen av handlingen. 

Relationer till andra komponenter eller självständiga handlingar. 

Hur handlingen användes innan överföring till bevarande, varför den skapades och vilka 
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aktiviteter som är kopplade till skapandet. 

Identifieringskoder. (Unika koder för just det objektet.) 

Förvaringskoder. (Var den förvaras.) 

Ett förändringsskydd. 

En åtkomstdeklaration. 

Redogörelse för förkortningar.  

Ändringar som skett.  

Bevarandestrategi.  

Gallringsbeslut, och gallringsfrist. (När den skall gallras.) 

Betäckning av databärare. (Vilken typ och vilken specifik databärare finns informationen på.) 

Bevarandeklimat. (Torrt och kallt.) 

Vid behov också förståelseinformation. 

 

3.2.4 Värdering 
Det är viktigt att värdera en handling eftersom det sammanställer vilket skick som handlingen 

är i och utmärker brister i hanteringen. 

InterPARES har en bra struktur för när en värdering skall ske. Detta var indelningen av de två 

tillfällena benchmark och base-line. Först behöver en värdering ske av skaparen för att 

sammanställa hanteringen som gjorts, egenskaperna och den kvalitet som handlingen har. Den 

senare värderingen sker vid överförandet från skaparen till arkivet. Där undersöker man 

möjligheter till användning och vad det är som gör den unik.   

När man värderar en handling uppstår ett tillfälle för att se brister i rutinerna för hanteringen. 

Om arkivet bedömer handlingen med ett lågt värde från skaparen ser man vilka brister som 

finns. Om dessa brister kan förbättras gör man om hanteringsrutinerna för att detta inte skall 

hända igen.  

Lika så kan denna process äga rum i ett senare skede inom arkivet. När en handing har 

bevarats i 20 år och skall undersöka handlingens skick kan det visa sig att en del av en rutin 

inte varit tillräcklig för detta objekt. Därför behöver man justera denna del och på så sätt säkra 

andra handlingar mot samma öde. 
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3.2.5 Styrning 
Styrningen av en verksamhet utgör ett stort område med många olika ansvarsområden. Enligt 

OAIS modellen har vi en ledning med den högsta auktoritet där de har till uppgift att utveckla 

verksamheten för att bli så effektiv som möjligt. Därefter en administration som genomför 

uppdrag från ledningen, samt sköter all den vardagliga hanteringen. Detta är till exempel ett 

kommunikationsverktyg mellan producenterna och konsumenterna. Detta stödjer också de 

krav som finns för att en verksamhet skall kunna använda sig av OAIS modellen. 

En strategi behöver man ha klar innan driftsättningen av ett system äger rum. Anledningen till 

att ha en plan klar är för att allt skall vara tidigare genomtänkt mot ett mål och därmed 

minimera de risker som medföljer att implementera ett system. 

En strategi skall innehålla 

- gallringsbestämmelser, 

- rutiner vid överföring till och från arkivet, 

- hur sökande får åtkomst, 

- hanteringen av bevarandeexemplar, 

- vilken information som skall vara kopplad till en handling, 

- vilken säkerhet som behöver ske till handlingarna samt organisationen och 

- hur verksamheten skall skilja på handlingar med olika natur.  

Administrationen har många uppgifter och rutiner att administrera över efter driftsättning. 

Dessa är 

att de behöver framställa en strategi över långtidsbevarande, 

de behöver utföra omvärldsanalyser för att undersöka det existerande behovet, 

de utför riskhantering och riskanalyser, 

de styr över mottagande till, samt åtkomsten från arkivet, 

de utför datahanteringen som metadata tillförande eller val av format, 

de behöver framföra förslag till förändring/förbättring inom verksamheten till ledningen, samt 

försvara den ändringen på grund av ekonomiska skäl och 

de skall framställa en målformulering samt mäta de målens framgångar. 

 

3.3  Slutkommentar 
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I denna undersökning hade jag som ambition att samla ihop ett bra hanteringsförslag till dem 

som vill forska kring digitalt långtidsbevarande. De som känner sig osäker över vilka delar 

som kan påverka detta ämne, kan genom denna undersökning och sammanfattning få tips om 

vilka råd som finns idag. Jag ville också undersöka hur långt några myndigheter kommit i 

denna utveckling. Dessa två delar genomfördes genom en litteraturstudie och 

intervjuer/enkäter.    

I litteraturstudien insåg jag att det finns många råd och riktlinjer på hur man kan hantera 

digitala objekt för att hålla dem åtkomlig. Om vi kombinerar dem anser jag att vi är väl täckta 

med säkerhetsåtgärder. Vi kommer inte veta förrän om ca 50 år ifall vi lyckades. Eftersom en 

generell lösning av att underhålla information är migrering, är jag hoppfull. I förenklad 

mening går migrering ut på att modernisera informationen. Varje sådant tillfälle är till grund 

för att underhålla åtkomsten. Om varje migrering går rätt till borde denna metod fungera.  

Från svaren jag fick från myndigheterna anser jag att de är en god bit på väg. Många är 

medvetna om de risker som finns inom detta ämne och jobbar med att minimera dem. 

Innan jag genomförde denna studie var jag mer negativt inställd till hur förberedd vi var. Min 

slutsats och slutgiltiga inställning blev en positiv överraskning. Efter studien av detta ämne 

och den utveckling som vi åstadkommit tror jag att vi har en stor chans att lyckas med dagens 

digitala långtidsbevarande.  

Det hade varit mer optimalt om vi kunde långtidsbevara utan att behöva hantera 

informationen i den mängd vi gör idag. Detta säger jag eftersom varje hantering kan främja 

men också hämma åtkomsten. Om vi gör något fel i hanteringen kan vi skada en handling och 

därmed göra den oanvändbar. Men för att behålla information i samma skick som den är idag 

utan att underhålla den, betyder det att ingen utveckling får ske. Detta är inte logiskt eller 

troligt. Vi jobbar hela tiden mot utveckling och därför behöver vi bevarandemetoder som till 

exempel migrering.  

Det är värt att forska vidare i detta ämne eftersom vi blir allt mer digital och det bevaras allt 

mer information på grund av platsmöjligheterna. Vi vill fortsätta att ha åtkomst till digitala 

objekt och detta skulle kunna bli mer säkert med hjälp av ännu bättre hantering och teknik.  

Slutligen så är jag hoppfull med dagens bevarande. Om alla tar eget ansvar och påbörjar hanteringen 

tidigt så kommer vi att komma långt.  
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Bilaga 1 

Svar från Länsstyrelsen 
En intervju genomfördes på länsstyrelsen i Västernorrland med den lokala arkivarien. Det 
program de har i bruk idag är ett ärende- och handlingsprogram som heter Platina. Ett möte 
genomfördes på kontoret i Härnösand för att få svar om hur deras verksamhet kopplat till 
arkivet fungerade. Detta bidrar till en högre förståelse hur teorier kan verkställas i praktiken.  

 

1. Hur fungerar styrningen av er verksamhet som är kopplad till arkivet? (Hur är den 
uppdelad, finns en ledning, en administration? (Följer den någon modell som OAIS 
modellen?) 

Alla olika länsstyrelser i Sverige är sammankopplad och samarbetar med olika frågor vid 
behov. Lokalt på Länsstyrelsen i Västernorrland finns en arkivarie som har ansvar för 
arkivets fungerande och det är hon som utför gallringen. Verksamhetsområdet som hon ingår 
i kallas för verksamhetsstöd.  

2. Vem är det som tar gallringsbesluten?   

En diskussion äger rum mellan arkivarien och platschefen, detta resulterar i lokala 
tillämpningsbeslut för verksamheten. De handlingar som har tillfällig eller ringa betydelse kan 
lämpligast utgå ifrån riksarkivets föreskrifter och gallras efter ett år. 

3.  Vem är det som beslutar över gallringsstrategier, säkerhetsplaneringen, 
metadatainnehållet och tidsintervallet av förnyelse av databärare?  

Alla länsstyrelser har en gemensam strategi eftersom de flesta system är sammanlänkade 
mellan länen.  

4.  Vilken säkerhetsplanering har ni implementerats för era handlingar? (T.ex. ett 
åtkomstsystem)  
 

Det finns ett visst åtkomstsystem som skiljer länen emellan. Alltså kan bara en stationerad 
arbetare i Västernorrland få åtkomst till information från den lokala verksamheten.  Dessvärre 
har alla inom västernorrland åtkomst till all information från det länet. Men aktiviteterna 
sparas i loggar, vilket gör att åtgärder kan tas vis misstänkande eller onaturligt utförande utav 
åtkomsten. Detta har uppmärksammats som ett möjligt problem och det jobbas med att kunna 
reducera åtkomsten till en mindre grupp människor.  

 
5.1. Vilka bevarandemetoder använder ni er utav? Tidsintervaller vid migrering?  

Idag finns ingen utsagd bevarandemetod utan information blir fortsatt lagrad i systemet. Det 
blir mer aktuellt när informationen kan levereras vidare till ett e-arkiv som nu håller på att 
upphandlas av Statens Servicecenter. Detta är gemensamt för ett flertal myndigheter. 
 

5.2. Vilken teknik, som format, använder ni till att långtidsbevara ett typiskt 
dokument?  Långtidsbevara vill säga att bevarandet skall överleva databäraren.  
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PDF 
 

6. Vad innehåller en typisk handling som skall långtidsbevaras, och vilken typ av 
metadata tillförs? Skapare och innehåll och vem som lägger in den.  

Skaparen av handlingen, innehållet i handlingen, vem som registrerar den i systemet, vid 
vilken tidpunkt, en ärendekod och en klassificering av ärendetyp. Men informationen varierar 
kraftigt då det inkommer stora skillnader av information. Detta beror på att länsstyrelsen har 
en mycket bred organisation med många olika tjänster. 

 
7. I vilka skeden värderar ni en typisk handling? (Fastställer värdet, autenticiteten 
och integriteten. Detta resulterar i hur väl en handling kan användas)   

En registrator på Länsstyrelsen gör en bedömning vid leverans av informationen om den 
verkar riktig. Efter det värderas inte en handling vidare i dagens läge, utan efter att den har 
skrivits in i systemet fortsätter inget underhåll. 
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Bilaga 2 

Svar från Konsumentverket 
Kontakten med konsumentverket ägde rum via E-post. De svarade så här. 

 
1. Hur fungerar styrningen av er verksamhet som är kopplad till arkivet? (Hur är 

den uppdelad, finns en ledning, en administration? Följer den någon modell som 
OAIS modellen?) 

Konsumentverket använder inte någon modell för arkivering ännu. Det kommer att införas 
längre fram, när vi ansluter oss till Statens servicecenters e-arkiv (blir sannolikt OAIS). 
Administrativa chefen är ansvarig för arkivet och arkivarien ansvarar för handlingarna.  
 

2. Vem är det som tar gallringsbesluten? 

Arkivarien 

3. Vem är det som beslutar över gallringsstrategier, säkerhetsplaneringen, 
metadatainnehållet och tidsintervallet av förnyelse av databärare?  

Arkivarien tar beslut om gallringsstrategier samt förnyelse av databärare. IT sköter 
säkerhetsplaneringen och verksamheten bedömer den metadata som de vill ha i de olika 
systemen. 

4. Vilken säkerhetsplanering har ni implementerats för era handlingar? (T.ex. ett 
åtkomstsystem)  

Vi har implementerat en mängd olika säkerhetsåtgärder i vår IT-miljö för våra handlingar. 
 

5. Vilka bevarandemetoder använder ni er utav? Tidsintervaller vid migrering?  

Konsumentverket bevarar sina ärenden både på papper och elektroniskt i Ciceron. En 
upphandling av ett nytt ärendehanteringssystem pågår, där vi ställt krav på format, för att 
kunna upphöra med pappershanteringen. Vi planerar även att ansluta oss till Statens 
servicecenters kommande e-arkiv. 
 

5.1 Vilken teknik, som format, använder ni till att långtidsbevara ett typiskt 
dokument?  Långtidsbevara vill säga att bevarandet skall överleva databäraren.  

Våra webbplatser, poddar och filmer arkiveras på separat hårddisk, i de format som 
Riksarkivet rekommenderar. Inkomna ljudfiler och filmer som använts som bevismaterial i 
domstol, arkiveras på samma sätt. Hårddiskarna ska migreras vart 10:e år. 

  
Våra anmälningar (ca 13 000/år) och ärenden (ca 1400/år) registreras elektroniskt i Ciceron, 
men det mesta finns även på papper. Vi upphandlar just nu ett nytt ärendehanteringssystem, 
som vi har ställt högre krav på när det gäller format och lagring. 

 
Frågor som inkommer till Hallå konsument och våra sociala medier har gallringsbeslut. 
 



57 
 

6. Vad innehåller en typisk handling som skall långtidsbevaras, och vilken typ av 
metadata tillförs? Skapare och innehåll och vem som lägger in den.  

En typisk handling hos oss, är en anmälan gällande marknadsföring, inkommen från en 
konsument. Den kan leda vidare till ett tillsynsärende och eventuellt till ett domstolsärende. 
Konsumenten gör sin anmälan via ett formulär på vår webbplats, och kategoriserar 
handlingen själv. Den ges då metadata om typ av handling, datum, försäljningsmetod med 
mera. Registraturen granskar sedan anmälan, rättar/kompletterar med mer metadata, och 
skickar vidare handlingen in i Ciceron. 

7. I vilka skeden värderar ni en typisk handling? (Fastställer värdet, autenticiteten 
och integriteten. Detta resulterar i hur väl en handling kan användas)   

Eftersom de flesta handlingarna inkommer via formulär, förutsätter vi att de är äkta. 
Konsumentverket delar ut bidrag till olika organisationer, och dessa måste legitimera sig med 
e-legitimation för att göra sin ansökan. Dessa handlingar registreras direkt in i Ciceron. 
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Bilaga 3 

Svar från Trafikverket 
 Denna intervju genomfördes via telefon. 

1. Hur fungerar styrningen av er verksamhet som är kopplad till arkivet? (Hur är 
den uppdelad, finns en ledning, en administration? Följer den någon modell som 
OAIS modellen?) 

Det finns två olika avdelningar som arbetar parallellt. Den ena är en mer operativ som kallas 
för Arkivcentret. Den andra är mer strategisk och heter Regelverket. Arkivcentret sköter om 
den mer traditionella arkivhanteringen och e-arkivet. 

Det finns en förvaltningsledare som leder arbetet och organiserar. Han är den näst högsta 
chefen inom verksamhetsområdet. 

2. Vem är det som tar gallringsbesluten? 

Förvaltningsledaren tar gallringsbesluten. De flesta av de inkommande handlingarna är av 
ringa och ingen betydelse. Därför gallras de snabbt efter att de är färdigställda.  

Riksarkivet har beslutat om gallring för Trafikverket i RA-MS 2016:49. 
Där finns det dokumenterat att de får gallra ursprungshandlingen efter den har skannats in i 
systemet. Detta får ske först eftersex månader efter inskanning.  

3. Vem är det som beslutar över gallringsstrategier, säkerhetsplaneringen, 
metadatainnehållet och tidsintervallet av förnyelse av databärare?  

Det finns en grupp som planerar utefter både den operativa och strategiska avdelningen.  

Det finns inga förutbestämda gallringsstrategier. Varje situation bedöms enskilt. Dock 
bedöms många till ringa och tillfällig betydelse.  

4. Vilken säkerhetsplanering har ni implementerats för era handlingar? (T.ex. ett 
åtkomstsystem)  

För att få åtkomst till e-arkivet och diariet behöver man kunna logga in i systemet. Det kan 
alla som jobbar på Trafikverket. För att kunna ändra eller tillägga information krävs 
ytterligare en inloggning. Alltså har de en tvågradig skala av åtkomstsystem.   

I systemet finns det fortfarande gamla handlingar sedan innan sammansättningen av 
Banverket och Vägverket.  

5. Vilka bevarandemetoder använder ni er utav? Tidsintervaller vid migrering?  

Det finns ingen fastställd bevarandemetod idag. Mycket gallras fort.  

Trafikverket hyr idag en arkivtjänst av IDA INFRONT. De underhåller den fortsatta 
åtkomsten.  

5.1 Vilken teknik, som format, använder ni till att långtidsbevara ett typiskt 
dokument?  Långtidsbevara vill säga att bevarandet skall överleva databäraren.  
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E-arkivet sköts om av IDA INFRONT. Den största delen av E-arkivet innehåller olika system. 
Dessa system kan fortfarande vara aktuell men också avlagda. Idag tillförs inte många 
enskilda handlingar.  

6. Vad innehåller en typisk handling som skall långtidsbevaras, och vilken typ av 
metadata tillförs? Skapare och innehåll och vem som lägger in den.  

I e-arkivet finns mer system och inte skilda handlingar. De överförs dit för att bevaras. Ingen 
tillhörande information finns förutbestämt.   

7. I vilka skeden värderar ni en typisk handling? (Fastställer värdet, autenticiteten 
och integriteten. Detta resulterar i hur väl en handling kan användas)   

Varje handling värderas unikt vid inkommande. Denna värdering redogör för om 
informationen är riktig. 

De externa handlingarna värderas i högre prioritet än de interna.  
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Bilaga 4 

Svar från Läkemedelsverket 
Denna intervju genomfördes via E-post.  

1. Hur fungerar styrningen av er verksamhet som är kopplad till arkivet? (Hur är den 
uppdelad, finns en ledning, en administration? Följer den någon modell som OAIS 
modellen?) 

 
3 arkivarier > enhetschef > avdelningschef > direktör > generaldirektören. 
Informationshanteringsplan tas fram i samråd med arkivarier, enhetschef, informationsstrateg, 
avdelningschef. Den planen gäller för flera år i taget med årliga uppdateringar.  
I det fysiska arkivet plus e-arkiv görs en samplanering med förvaltningsobjekten. T.ex. om ett 
IT-stöd ska avvecklas under kommande år. Ingen enskild styrning av själva e-arkivet i sig. 
  
2. Vem är det som tar gallringsbesluten? 
Direktör för respektive verksamhetsområde som berörs. 
  
  
3. Vem är det som beslutar över gallringsstrategier, säkerhetsplaneringen, 

metadatainnehållet och tidsintervallet av förnyelse av databärare? 
Direktör, säkerhetschef, förvaltningsobjekten. 
  
4. Vilken säkerhetsplanering har ni implementerats för era handlingar? (T.ex. ett 

åtkomstsystem) 
Riskanalyser för IT-stöd för handlingarna hanteras, styr åtkomst m.m. 
  
5. Vilka bevarandemetoder använder ni er utav? Tidsintervaller vid migrering? 
Det vanligaste idag är överföring av information till e-arkivlösning (eller tidigare utsedda 
filer/dokumentskåp) vid avveckling av information. (Även migrering till nya IT-stöd har 
förekommit). 
  
 5.1  Vilken teknik, som format, använder ni till att långtidsbevara ett typiskt 
dokument?  Långtidsbevara vill säga att bevarandet skall överleva databäraren. 
PDF/A 
  
6. Vad innehåller en typisk handling som skall långtidsbevaras, och vilken typ av 

metadata tillförs? Skapare och innehåll och vem som lägger in den. 
Det beror på handlingens proveniens. Tillhör handlingen ett ärende i ett dokument- och 
ärendehanteringssystem är det klassificering och metadata både på ärende- och handlingsnivå. 
Ärendemening, handläggare, datum för in och ut både för ärende och per handling, 
organisatorisk information, fördelning.  
 
7. I vilka skeden värderar ni en typisk handling? (Fastställer värdet, autenticiteten och 

integriteten. Detta resulterar i hur väl en handling kan användas)   
Vid färdigställande, avslutande av ärende. Vid utveckling, stora förändringar eller avveckling 
av IT-stöd. Överföring till e-arkivlösning. Kommande överföringar mellan e-arkivlösningar 
och leverans till Riksarkivet. 
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Bilaga 5 

Svar från Skogsstyrelsen 
Denna intervju gjordes genom E-post. 

1. Hur fungerar styrningen av er verksamhet som är kopplad till arkivet? (Hur är den 
uppdelad, finns en ledning, en administration? Följer den någon modell som OAIS 
modellen?) 

Skogsstyrelsens verksarkivarie ansvarar för myndighetens arkivverksamhet. Verksarkivarien 
är också processförvaltare för processen ärende- och dokumenthantering.   
Där ingår bl.a. ansvar för att styra arkivbildningen och att hålla myndighetens 
arkivredovisning ändamålsenlig och aktuell. 
Det åligger respektive processförvaltning att samråda med arkivarien vid 
- förändringar i arbetssätt 
- förändringar i styrning av processen 
- förhållanden i övrigt som påverkar processens hantering av allmän handling. 

  
2. Vem är det som tar gallringsbesluten? 
Generaldirektören har fattat tillämpningsbesluten. De har stöd i Riksarkivens RA-FS:ar.  
  
3. Vem är det som beslutar över gallringsstrategier, säkerhetsplaneringen, 

metadatainnehållet och tidsintervallet av förnyelse av databärare? 
 

Detta varierar, allt från generaldirektören till enhetschef 
  
4. Vilken säkerhetsplanering har ni implementerats för era handlingar? (T.ex. ett 

åtkomstsystem) 
 

När det gäller annan säkerhetsplanering, t ex IT-säkerhet, ligger det i andra funktioners 
ansvarsområde. 
  
5. Vilka bevarandemetoder använder ni er utav? Tidsintervaller vid migrering? 
 5.1  Vilken teknik, som format, använder ni till att långtidsbevara ett typiskt 
dokument?  Långtidsbevara vill säga att bevarandet skall överleva databäraren. 
 
I arkivhänseende utgår vi från RA-FS:arna och har bland annat upprättat bevarandeplaner. 
PDF/A-1 för kontorsdokument.  
  
6. Vad innehåller en typisk handling som skall långtidsbevaras, och vilken typ av 

metadata tillförs? Skapare och innehåll och vem som lägger in den. 
 

Information i form av allmän handling som genereras i Skogsstyrelsens verksamhet. Metadata 
sätts med uppgifter från klassificeringsstrukturen samt standarduppgifter vid diarieföring. 
  
7. I vilka skeden värderar ni en typisk handling? (Fastställer värdet, autenticiteten och 

integriteten. Detta resulterar i hur väl en handling kan användas)   
 

I samband med att den verksamhet där handlingen genereras förändras eller tillkommer. 
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